
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 390

На 20 януари  2014 г. се  проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Разглеждане  на  проект  на  хронограма  за  изборите  за 

членове на Европейския парламент през 2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

2.  Заявление  от  ПП  „ЛИДЕР”  за  допускане  за  участие  в 

частичните избори за кметове на кметства на 16.03.14 г.

Проект на решение за допускане на ПП „ЛИДЕР” за участие 

в частичните избори за кметове на кметства на 16.03.14 г.

Докладва: Гергана Маринова

3.  Заявление от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за 

допускане за участие в частичните избори за кметове на кметства на 

16.03.14 г.

Проект  на  решение  за  допускане  на  ПП  „ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в частичните избори за кметове на 

кметства на 16.03.14 г.

Докладва:Гергана Маринова

4.  Имейл  от  Н.  Харизанова,  Министерството  на  труда  и 

социалната  политика,  с  допълнителни  въпроси,  свързани  с 

реализирането  на  проекта  „Показатели  за  участие в  политическия 

живот на хора с увреждания”.



Докладва: Румяна Сидерова

5. Отчет за предаване на документите от изборите за народни 

представители през 2009 г. на Централен държавен архив.

Докладва: Севинч Солакова

6. Решение за достъп до помещения 76а и 86 в изпълнение на 

граждански договори във връзка с архивирането на документи.

 Докладва: Севинч Солакова

7. Имейл  от Salvatore Galatioto във връзка с Европейските 

избори.

8.  Докладна записка от Л. Богданова относно определяне на 

дисциплинарен съвет в администрацията на ЦИК- вх. № 29/13.01.14 

година.

Докладва: Севинч Солакова

9.  Докладна  записка   от  Л.Богданова  –   във  връзка  с 

прилагане  на  вътрешните  правила  за  работната  заплата  в 

администрацията на ЦИК – вх. № 39/16.01.14 г.

Докладва: Севинч Солакова

10. Докладна записка  от Л. Богданова относно създаване на 

електронна пощенска кутия за нуждите на главния юрисконсулт на 

ЦИК- вх. № 40/16.01.14 г.

Докладва: Севинч Солакова

11. Докладна записка  от Л. Богданова относно осигуряване 

на телефонни постове за помещение № 72 – вх. № 41/16.01.14 г.

Докладва: Севинч Солакова

12. Имейл от фирма „Смартматик” - презентация във връзка с 

електронно гласуване, съгласно предстоящите изменения в ИК.

Докладва: Гергана Маринова

13.  Имейл  от  „Практически  решения”  –  предложение  за 

закупуване на наръчници за трудово законодателство.

Докладва: Гергана Маринова
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14. Докладна записка от Л. Богданова относно определяне на 

служители от администрацията на ЦИК, отговорни за попълване на 

отчетния  доклад  за  състоянието  на  администрацията  –  вх. 

№ 47/17.01.14 г.

Докладва: Севинч Солакова

15. Докладна  записка  относно  изпълнение  на  протоколно 

решение № 389/16.01.2014 г. за извършване на преводачески услуги 

за нуждите на ЦИК - вх. № 48/20.01.14 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,   Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Анна  Манахова,  Бисер  Троянов,  Валентин 

Бойкинов,  Венцислав  Караджов,  Владимир  Христов,  Гергана 

Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева, 

Красимир Калинов,  Паскал Бояджийски и Силва Дюкенджиева. 

ОТСЪСТВАХА: Мая Андреева и Мариана Христова.

Заседанието  бе  открито  в  13,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 20 

януари 2014 г. Разполагаме с необходимия брой членове за наличие 

на кворум. Имаме проект за дневен ред. Имате ли възражения срещу 

включените точки? В изпълнение на нашето решение той е към 12 

ч., така че може да има и допълнителни въпроси.

Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ще помоля, ако няма проблем, точка 

6 да премине като точка 1.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, аз също имам 

предложение  по  докладна  записка  от  главния  секретар  относно 

възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на компютърна 

техника да се включи в дневния, ред, тъй като следва да изясним 

броя на работните станции и монитори, които в предното заседание 

не  определихме  конкретно,  за  да  може  обществената  поръчка  да 

бъде обявена публично. Благодаря ви.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Благодаря  Ви.  Ще го 

включим.

Господин Бояджийски, заповядайте.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги,  предлагам ви 

да  включим  и  доклад  на  лицата  за  контакт,  които  Централната 

избирателна комисия е определила, с Информационното бюро. Аз и 

колегата  Караджов  тази  сутрин  имахме  среща,  така  че  да  бъде 

разгледано като точка в дневния ред, когато прецените, че може да 

бъде включено.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви.

Други допълнения, колеги?Ако няма, може и по-късно да ги 

направите. Започваме заседанието.

Предлагам ви да определим господин Караджов за член на 

ЦИК, който да брои гласовете.

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 12 члена на ЦИК: за – 10, против – 2.

Имаме решение.

Госпожа Солакова помоли т. 6 да мине като т. 1. Заповядайте, 

госпожо Солакова.
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Точка  6.  Решение  за  достъп  до  помещения  76а  и  86  в 

изпълнение на граждански договори във връзка с архивирането на 

документи.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  знаете,  че  приехме  с 

протоколно решение да поканим госпожа Снежана Велкова, госпожа 

Пенка  Добрева  и  господин  Кирил  Пенев  да  сключим  с  тях 

граждански  договори  и  утвърдихме  проекта  на  гражданските 

договори от 16 януари т.г., но с оглед на това, че изпълнението на 

гражданските  договори  включва  достъп  до  работна  зала  №  76а 

(малката работна зала) и хранилище № 86 на етаж мецанин, затова 

предлагам  да  приемем  протоколно  решение,  с  което  да  одобрим 

направеното предложение за достъп до помещения № 76а и № 86 на 

тримата в изпълнение на гражданските договори от 16 януари. 

Знаете, че работната зала е запечатана в присъствието и на 

членове на Централната избирателна комисия, така че ако трябва, да 

определим и двама представители на ЦИК, които да участват при 

първото отваряне на 76а.

Освен  това  да  приемем  протоколно  решение  да  се  извади 

печатът  от  плика,  в  който  е  запечатан  за  съхранение  печатът  от 

избори за Европейски парламент през 2009 г.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

и предложенията за решения. Имате ли възражения?

Ако нямате, който е съгласен с предложението за вземане на 

решение  за  достъп  до  помещения  76а  и  86  в  присъствието  на 

дежурния член на ЦИК господин Владимир Христов и на господин 

Ерхан Чаушев, моля да гласува.

Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.

Имаме решение за достъп до помещения 76а и 86 и господин 

Чаушев и господин Владимир Христов заедно с другите лица да го 

осъществят.

Госпожо Сидерова, заповядайте по първа точка.
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Точка 1. Разглеждане на проект на хронограма за изборите за 

членове на Европейския парламент през 2014 г.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  в  папката  за 

днешното заседание е качена хронограмата, в която съм нанесла или 

поне се надявам, че съм нанесла всички добавки, които направихме 

в работната група.

Колегите, които бяха на предходното заседание, си спомнят, 

че  ние доста  дълго  коментирахме  т.  1  и  стигнахме  до  извода,  че 

последната дата, на която може да бъде издаден и публикуван указ 

на Президента при сега действащия Изборен кодекс и при работна 

дата 25 май 2014 г. за изборите, това е 10 март 2014 г. Мисля, че 

миналия път изяснихме този въпрос, затова така съм го вписала.

 1. Президентът на републиката насрочва изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България.

Основанието е чл. 10, ал. 1.

Срокът е не по-късно от 75 дни преди изборния ден – 10 март 

2014 г.

2. За  организационно-техническата  подготовка  на  изборите 

територията на страната се разделя на 31 района, които  съвпадат с 

районите при последните парламентарни избори.

Основанието е чл. 69 от Изборния кодекс. Това разделяне на 

територията на страната е станало с Указ № 58 от 13 март  2013 г., 

публикуван в „Държавен вестник” бр. 25 от 13 март 2013 г. 

Следващите  точки,  които  са  включени  в  хронограмата,  са 

точки от 3 до 6  включително – това са точки, които са свързани с 

електронното гласуване и решихме, че няма да уточняваме дати във 

връзка  с  тези  точки,  допълнително  ще  изработим  хронограма  за 

електронното  гласуване.  Но  въпреки  всичко  тук  сме  отбелязали 

действията,  които  трябва да  се  извършат,  ако  има  електронно 
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гласуване, така както са разписани в § 113. Сроковете са така както 

са написани. 

На миналото  заседание ние уточнихме, че тук ще включим 

един ред, който гласи: „ЦИК приема методика за определяне чрез 

жребий  на  избирателните  секции,  в  които  ще  се  гласува 

експериментално по електронен път чрез интернет.”

3. Към Министерския съвет се създава специализиран орган 

за техническо осигуряване и технически контрол на гласуването по 

интернет.

Основанието е § 113, ал. 13 от ПЗР.

Срокът е 3 дни от насрочване на изборите.

4. Централната  избирателна  комисия  приема  методика  за 

определяне  чрез  жребий  избирателните  секции,  в  които  ще  се 

гласува електронно по интернет чрез интернет терминали.

Основанието е § 113, ал. 2 от ПЗР.

Срокът е 3 дни от насрочване на изборите.

5. Централната  избирателна  комисия  определя  чрез  жребий 

по приета от комисията методика 20-те избирателни секции в които 

ще се гласува електронно по интернет чрез интернет терминали.

Основанието е § 113, ал. 2 от ПЗР.

Срокът е 5 дни от насрочване на изборите.

6. Централната  избирателна  комисия  утвърждава  образците 

на  изборните  книжа  за  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България.

Основанието е чл. 12, ал. 2 от Изборния кодекс. (Апропо и в 

проекта, който е за нов кодекс, няма промяна на това правило.)

Срокът е 5 дни от насрочване на изборите.

7. Министерският  съвет  може да  възложи координацията  и 

изпълнението  на  дейностите  по  организационно-техническата 

подготовка на изборите на определен министър.
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 Срокът  съгласно  чл.  13,  ал.  2  е  7  дни  от  насрочване  на 

изборите.

8. Специализираният орган към Министерския съвет открива 

електронен  интерактивен  сайт  на  регистрация  и  гласуване  на 

избиратели.

Основанието е § 113, ал. 16 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Изборния кодекс.

Срокът е 7 дни от насрочване на изборите.

9. Централната избирателна комисия определя структурата и 

съдържанието на единната номерация на избирателните секции.

Основанието  е  чл.  26,  ал.  1,  т.  14  и  15  от  Преходните  и 

заключителни разпоредби,  но аз  не  намерих къде  е  фиксиран  60-

дневният  срок.  Това  е  възприето  от  нашата  хронограма  за 

парламентарните избори, където принципно сроковете съвпадат със 

сроковете  по  подготовката  и  произвеждането  на  европейските 

избори.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз предлагам да го приемем като 

действие  възможно  най-рано,  тъй  като  то  е  по  същество  едно 

принципно  решение,  което  е  било  неизменно  през  20-години, 

откакто се правят тук избори – че са девет цифри на избирателната 

секция, АА, АВ, ССС и ХХХ. Общо взето това е решението.

Също така считам, че е сложено 60 дена, защото изборите са 

били  предсрочни  и  са  провеждани  в  по-кратки  срокове.  По  тази 

логика сега трябва да бъде 70 дена примерно, за да може да бъде в 

самото начало на провеждане на изборите.

 РУМЯНА СИДЕРОВА: Съгласна съм, в т. 9 срокът става 70-

дневен.

10. Централната  избирателна  комисия  получава  данни  за 

избирателите,  които  отговарят  на  условията  по  §  113,  ал.  2  от 

Изборния кодекс от ГД „ГРАО“ в Министерството на регионалното 
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развитие и уведомява писмено избирателите за предоставената им 

възможност да гласуват.

Основанието е § 113, ал. 3 от ПЗР.

Срокът е 10 дни от насрочване на изборите.

Това е свързано с електронното гласуване, не коментирам как 

е възможно изпълнението на тази точка.

11. Гласуването  по  интернет  се  осъществява  с  помощта  на 

електронни средства  за  комуникация и обработка на информация, 

включени  в  специална  техническа  система.  Централната 

избирателна  комисия  формулира  допълнителни  изисквания  към 

апаратната и програмната част на системата.

Предлагам  ви  точките,  които  са  свързани  с  електронното 

гласуване, да не ги чета.

12. Централната  избирателна  комисия  определя  реда  за 

проверка на списъците с имената, ЕГН и подписите на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партиите, както и реда за проверка на 

кандидатските  листи,  и  възлага  изпълнението  на  ГД  „ГРАО“  в 

Министерството на регионалното развитие.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 31 от Изборния кодекс.

Срокът          - 31.03.2014 г.

13. Централната  избирателна  комисия  определя  реда  за 

проверка на подписки за участие на независими кандидати и възлага 

изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРР.

Аз  предлагам  срокът  да  е  също  54  дни,  защото  не  са 

съществени различията за проверка на тези подписки, така че да е в 

същия този 54-дневен срок. Разбира се, ще са две отделни решения. 

Имате ли нещо против? В закона няма даден срок, проверките при 

всички случаи трябва да се вършат.

14. Ръководителите  на  дипломатическите  и  консулските 

представителства  трябва  да  поискат  незабавно  съгласието  на 
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приемащата държава за произвеждането на изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България.

Предлагам тук да добавим, че е незабавно след насрочване на 

изборите. Срокът е не по-късно от 70 дни преди изборния ден.

Основанието е чл. 74, ал. 2 от Изборния кодекс.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: След издаване на указа 

за насрочване.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Добре,  след  издаване  на  указа  за 

насрочване.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Мисля,  че  в  т.  12  механично  е 

пренесен  54-ият  ден  от  предишния  проект  за  хронограма,  който 

гледахме на работна група. Идеята беше той да не е на 54-ия ден, 

тъй като тогава изборите са били предсрочни и са били с по-кратки 

срокове. Идеята беше той да бъде изтеглен по-назад във времето, по-

близо  до  деня  на  изборите,  за  да  може  навреме  да  се  приемат 

правилата, по които ГД „ГРАО” да прави проверките в списъците с 

партиите. И той трябва да е заедно с другия срок, който е малко по-

надолу, където са правилата, по които се проверяват списъците на 

инициативните комитети. Така че в т. 12 да не е 54-ият ден.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Нямам  нищо  против  да  напишем 

сроковете в точки 12 и 13 да бъдат 70 дена.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Когато  гледахме 

хронограмата на работна група, аз съм си отбелязала, че приехме 72 

дни.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Правилно,  в  точки  12  и  13  срокът 

става не по-късно от 72 дни и датата става 13 март 2014 г. вместо 31 

март. Ако забелязвате,  колеги, навсякъде съм писала „не по-късно 

от”,  има  един  случай,  когато  е  „не  по-рано  от”  –  това  е 

отпечатването  на  бюлетината,  а  в  графата  „Срок”  е  написан 

крайният срок.
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 15. Централната  избирателна  комисия  приема  решение  за 

определяне  условията,  реда  и  организацията  за  гласуване  на 

българските граждани извън страната.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т . 4 от Изборния кодекс.

Срокът  е  не  по-късно  от  70  дни  преди  изборния  ден  – 

15.03.2014 г.

16. Централната избирателна комисия изпраща решението за 

определяне  условията,  реда  и  организацията  на  гласуването  на 

българските  граждани  извън  страната  на  Министерството  на 

външните работи.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т . 4 от Изборния кодекс.

Срокът  е  не  по-късно  от  69  дни  преди  изборния  ден  – 

16.03.2014 г.

Тоест на следващия ден, след като вземем решение, трябва да 

го изпратим. Знаете последиците – те трябва да го качат на сайта на 

министерството.

17. Централната избирателна комисия приема и обнародва в 

„Държавен  вестник“  методика  за  определяне  на  резултатите  от 

гласуването  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 27 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  65  дни  преди  изборния  ден  – 

20.03.2014 г. 

18. При областните управители се провеждат консултации за 

състава на районните избирателни комисии.

Основанието е чл. 27, ал. 2 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  65  дни  преди  изборния  ден  – 

20.03.2014 г.

19. Областните  управители  представят  в  Централната 

избирателна  комисия  предложенията  за  състав  на  районните 
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избирателни  комисии  в  случаите,  когато  е  постигнато  съгласие 

между участниците в консултациите.

Областните управители представят в ЦИК предложенията на 

политическите  партии  и  коалициите  от  партии,  участвали  в 

консултациите  за  състав  на  районните  избирателни  комисии  в 

случаите,  когато  не  е  постигнато  съгласие  между  участниците  в 

консултациите.

Основанието е чл. 27, ал. 6 и 7, чл. 27, ал. 5 и 8 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  65  дни  преди  изборния  ден  – 

20.03.2014 г.

Според мен е добре, че са събрани на едно място, за да се 

знае, че има-няма резултати от консултациите, в този срок трябва да 

пристигнат предложенията в Централната избирателна комисия.

20. Централната избирателна комисия издава методически у 

казания  за  работата  на  избирателните  комисии  по  прилагане  на 

Изборния кодекс.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс.

Срокът  е  не  по-късно  от  60  дни  преди  изборния  ден  – 

25.03.2014 г.

21. Централната  избирателна  комисия  назначава  районните 

избирателни комисии.

Основанието е чл. 27, ал. 1, т. 2 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  60  дни  преди  изборния  ден  – 

25.03.2014 г.

22. Краен  срок  за  партиите  да  представят  в  Централната 

избирателна  комисия  заявление  за  регистрация  в  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България.

Основанието е чл. 82, ал. 1 от ИК.

Срокът е 60 дни преди изборния ден – 25.03.2014 г. Тук не е 

„не по-късно”, тъй като това е крайният срок.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Само да кажем, че ние 

нарочно направихме това предложение, надявам се да се приеме, да 

пишем „краен срок”, за да е ясно, че тази дата всъщност е крайният 

срок, в който това може да бъде направено, а тези действия може да 

започнат и преди това.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Именно  затова  приехме  тази 

редакция, за да е ориентир за участниците в изборите.

23. Краен  срок  инициативните  комитети  да  представят  в 

Централната  избирателна  комисия  заявление  за  регистрацията  си, 

подписано то всички членове на Изборния кодекс.

Основанието е чл. 97, ал. 1, чл. 97, ал. 5, т. 1.

Срокът е  60 дни преди изборния ден – 25.03.2014 г.

24. ГД „ГРАО“ в  Министерството на регионалното развитие 

извършва  проверка  на  списъците  на  избирателите,  подкрепящи 

регистрацията на партията (представени от партиите) за участие в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България.

Основанието е чл. 83, ал. 4.

Срокът  е  не  по-късно  от  57  дни  преди  изборния  ден  – 

28.03.2014 г.

25. Централната избирателна комисия организира и провежда 

чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин 

разяснителна кампания относно условията, при които гражданите на 

друга държава – членка на ЕС, могат да избират и да бъдат избирани 

за членове на Европейския парламент от Република България.

Основанието е чл. 26, ал. 4, т. 2 от Изборния кодекс.

Срокът  е  не  по-късно  от  55  дни  преди  изборния  ден  – 

30.03.2014 г.

Това е ново задължение на ЦИК и нова точка в хронограмите, 

която се появява сега.
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26. Органите,  които  осъществяват  организационно-

техническата  подготовка  на  изборите,  включително 

администрацията  на  ЦИК,  провеждат  разяснителна  кампания  по 

електронното гласуване чрез доставчиците на медийни услуги, както 

и чрез сайтовете на електронното правителство.

Основанието е § 113, ал. 7 от ПЗР.

27. Централната избирателна комисия издава и обнародва в 

„Държавен  вестник“  методически  указания  за  гласуването  по 

интернет.  Указанията  се  публикуват и  на  интернет страницата  на 

комисията, и на електронния интерактивен сайт.

Основанието е § 113, ал. 12 от ПЗР.

Срокът  е  не  по-късно  от  55  дни  преди  изборния  ден  – 

30.03.2014 г.

Точки 26 и 27 ще коментираме по-късно.

28. Централната избирателна комисия утвърждава образците 

на указателните табели и табла, както и образците на отличителните 

знаци на застъпниците.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 38 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  55  дни  преди  изборния  ден  – 

30.03.2014 г.

А как ще стане преди да има образец и пълно съдържание на 

бюлетината, също не е ясно, но законът така го е казал.

29. Кметовете на общини определят местата за обявяване на 

избирателните  списъци.  Информацията  се  изпраща  в  районните 

избирателни комисии след назначаването им.

Основанието е чл. 54, ал. 3.

Срокът  е  не  по-късно  от  5  дни  преди  изборния  ден  – 

30.03.2014 г.

30. Главна  дирекция  „Изпълнение  на  наказанията“  в 

Министерството  на  правосъдието  предоставя  на  ГД  „ГРАО“  в 

Министерството  на  регионалното  развитие данни  за  лицата, 
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изтърпяващи наказание лишаване от свобода,  за автоматизираното 

им заличаване от избирателните списъци.

Основанието е чл. 46, ал. 2.

Срокът  е  55-ият  ден  (не  по-късно  и  не  по-рано)  преди 

изборния ден – 30.03.2014 г.

31. Кметовете  на  общини  образуват  със  заповед 

избирателните секции на територията на общината и утвърждават 

тяхната  номерация  и  адрес,  включително  и  номерацията  за 

евентуална секция за гласуване с подвижна изборна урна.

Според мен ние като Централна избирателна комисия трябва 

да утвърдим, че при определяне на номерацията на секциите трябва 

да  се  определи номер и за  секция за  гласуване с  подвижна урна. 

Трябва да има номер за такава секция, а не допълнително, след като 

са  изтекли  сроковете  и  сме  дали  цялата  база  данни  на 

„Информационно  обслужване”,  на  ГД  „ГРАО”,  тогава  да  се 

определя. Защото е свързано и с избирателните списъци – лицата, 

като подават заявление да бъдат включени, трябва да знаят, като ги 

заличат,  в коя секция отиват.  И ако няма издадена заповед преди 

това  за  номер  на  секция,  този  процес  се  затруднява.  Затова  ви 

предлагам да се утвърдят номера за такива секции по принцип и ако 

има – има, ако няма – няма.

Заповедта на кмета се обявява публично.

Основанието е чл. 71, ал. 2 и 3 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  55  дни  преди  изборния  ден  – 

30.03.2014 г.

32. Централната  избирателна  комисия извършва  поправка в 

изборните  книжа  при  констатирани  непълноти  или  технически 

грешки и ги обнародва в „Държавен вестник“.

Основанието е чл. 12, ал. 3 от ИК.

Срокът  е  55  дни  преди  изборния  ден  –  30.03.2014  г.  Тук 

нарочно не написах „не по-късно от 55 дни”, защото считам, че ако 
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се открие някаква съществена грешка, която може да бъде поправена 

преди  отпечатването  на  изборните  книжа  и  самата  грешка  би 

повлияла на  изборния процес,  ако не бъде поправена,  да може да 

бъде поправена. Затова не написах „не по-късно”. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Нали  преди  в 

хронограмата  в случаите, когато се обнародва решение или нещо 

друго, пишехме и „Държавен вестник”.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма пречка да го запишем. Ще се 

върнем да го запишем и в т. 17. Отдолу пишем „ДВ”, за да знаем, че 

трябва да се появи в „Държавен вестник” до тази дата.

33. Централната избирателна комисия определя вида, размера 

и обема на модулната кутия.

Основанието е чл. 190, ал. 3.

Срокът  е  не  по-късно  от  55  дни  преди  изборния  ден  – 

30.03.2014 г.

34. Централната избирателна комисия определя условията и 

сроковете за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на 

данните от гласуването.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 28 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  54  дни  преди  изборния  ден  – 

31.03.2014 г.

35. Кметовете на общини изпращат на ГД „ГРАО“ в МРР и на 

РИК списък с адресите на избирателните секции и ги публикуват на 

сайта на общината.

Основанието е чл. 71, ал. 4.

Срокът  е  не  по-късно  от  53  дни  преди  изборния  ден  – 

01.04.2014 г.

36. Централната избирателна комисия определя условията и 

реда за участие на наблюдатели.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 26 от ИК.
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Срокът  е  не  по-късно  от  50  дни  преди  изборния  ден  – 

04.03.2014 г.

37. Краен  срок  коалициите  от  партии  да  представят  в 

Централната  избирателна  комисия  заявление  за  регистрация  за 

участие  в  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България. Коалиции от партии могат да се образуват само 

от партии, регистрирани в ЦИК.

Основанието е чл. 84, ал. 2.

Срокът е   50-ият ден преди изборния ден – 04.04.2014 г.

38. Централната  избирателна  комисия  определя  единната 

номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на 

друго място.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 32 от ИК.

Срокът  е  60  дни  преди  изборния  ден  –  04.04.2014  г.  Тази 

точка  ще  я  преместим  по-напред,  където  са  60-дневните  срокове 

(след т. 23).

39. Централната  избирателна комисия незабавно регистрира 

партия  за  участие  в  изборите,  в  случаите  когато  отказът  за 

регистрация по чл. 83, ал. 2 от ИК е отменен от ВАС.

Основанието е чл. 83, ал. 3.

Срокът  е  не  по-късно  от  50  дни  преди  изборния  ден  – 

04.04.2014 г.

40. Краен срок коалициите от партии да представят  в ЦИК 

заявление за промени в състава на коалициите от партии за изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България.

Основанието е чл. 85, ал. 1 и 2 от ИК.

Срокът е 50 дни преди изборния ден – 04.04.2014 г.

41. Централната  избирателна  комисия  приема  решение  за 

регистрация на кандидатите за членове на Европейския парламент и 

за проверката на регистрираните кандидати.
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Основанието  е  чл.  116  и  чл.  117,  чл.  26,  ал.  1,  т.  13  от 

Изборния кодекс.

Срокът  е  не  по-късно  от  50  дни  преди  изборния  ден  – 

04.04.2014 г.

Това е срок за нас да приемем решение за регистрацията на 

кандидатите и за начина на проверка на регистрираните кандидати.

42. Централната избирателна комисия изпраща на районните 

избирателни комисии списък на регистрираните партии и коалиции.

Основанието е чл. 87.

Срокът е  49 дни преди изборния ден – 05.04.2014 г.

43. Централната избирателна комисия провежда обучение на 

районните  избирателни  комисии  не  по-късно  от  15  дни  от 

назначаването  им  и  на  членовете  на  секционните  избирателни 

комисии извън страната преди заминаването им.

Предлагам обучението на членовете на СИК извън страната 

да го махнем оттук и ще отиде по-назад като отделна точка. Тук да 

остане само обучението на  районните избирателни комисии и т. 43 

да стане:

43.  ЦИК  провежда  обучение  на  районните  избирателни 

комисии не по-късно от 15 дни от назначаването им.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 3, изр. 2 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  45  дни  преди  изборния  ден  – 

10.04.2014 г.

44. Централната  избирателна  комисия  започва  и  провежда 

разяснителна  кампания  за  подаване  на  заявление  от  български 

граждани за гласуване извън страната.

Основанието е чл. 26, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 44, ал. 2 във 

връзка с чл. 74, ал. 4, т. 1 и чл. 74, ал. 3 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  45  дни  преди  изборния  ден  – 

09.04.2014 г.
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45. Централната  избирателна  комисия  започва  и  провежда 

разяснителна  кампания  за  подаване  на  заявление  за  гласуване  с 

подвижна избирателна урна.

Основанието е чл. 176, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от ИК.

В закона  няма  срок,  има  срок  докога  хората  трябва да  си 

подадат заявленията. Но като се има предвид че това са хора с по-

труден контакт с обществото и с това, което става, да напишем и тук 

„не по-късно от 45 дни преди  изборния ден” и отново датата  е  9 

април 2014 г.

46. Кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и 

кметски  наместници  или  кметовете  на  райони  обявяват 

избирателните  списъци  –  част  І,  и  ги  публикуват  на  интернет 

страницата на съответната община.

Основанието е чл. 54, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс.

Срокът  е  не  по-късно  от  40  дни  преди  изборния  ден  – 

14.04.2014 г.

47. Краен срок за гражданите на друга държава – членка на 

Европейския съюз, които отговарят на условията на чл. 3, ал. 3 от 

Изборния  кодекс,  да  подадат  декларация  до  общинската 

администрация по адреса си на пребиваване в Република България за 

вписване в избирателен списък – част ІІ. Основанието е чл. 59, ал. 1 

от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  40  дни  преди  изборния  ден  – 

14.04.2014 г.

48. Доставчиците  на  медийни  услуги,  с  изключение  на 

електронните медии, обявяват условията и цените на предоставяните 

от тях услуги на интернет страниците си. Тези условия и цени се 

изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

Основанието е чл. 138 от Изборния кодекс.

Доставчиците  на  медийни  услуги  обявяват  на  интернет 

страницата  си  пълното  съдържание  на  договорите,  сключени  с 
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всички  регистрирани  за  участие  в  изборите  партии,  коалиции  от 

партии и инициативни комитети, в срок до три дни от подписването 

на договора.

Основанието е чл. 138а от ИК.

Това е ново изискване. Срокът и по двете изречения не по-

късно от 40 дни преди изборния ден – 14.04.2014 г.

Аз обаче ви предлагам, ако искате, т. 48 да я разделим на две 

самостоятелни  точки,  защото  са  абсолютно различни  действия  и 

трябва да е ясно, че има различни действия, към които да се насочва 

вниманието.  И  без  това  основанието  е  друг  текст  от  закона. 

Предлагам  да  посочим  срока  описателно,  така  както  е  описан  в 

закона, защото той при всички случаи е след този 40-дневен срок, но 

няма къде и как да го фиксираме. В зависимост от това кога ще се 

сключи договорът със съответния политически субект. Ще запишем 

в  графата  „време  спрямо  изборния  ден”  –  „в  тридневен  срок  от 

подписване на договора”, а в календарната дата няма да има дата.

49. Министерският  съвет  определя  тарифа  за  заплащане  на 

предизборните  предавания  по  БНТ,  БНР  и  техните  регионални 

центрове  от  партиите,  коалициите  от  партии  и  инициативните 

комитети. Тарифата се изпраща незабавно на Сметната палата и на 

ЦИК.

Основанието е чл. 147.

Срокът  е  не  по-късно  от  40  дни  преди  изборния  ден  – 

14.04.2014 г.

50. Електронните  медии,  с  изключение  на  БНТ,  БНР  и 

техните  регионални  центрове  определят  и  обявяват  на  интернет 

страницата си условията, реда и тарифите за предоставяне на време 

за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите 

от  партии и инициативните комитети и ги  изпращат на  Сметната 

палата. Електронните медии с национален обхват предоставят тези 

условия, ред и тарифи на ЦИК. Електронните медии с регионален и 
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местен обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на районните 

избирателни комисии.

Основанието е чл. 148, ал.  2 и 3 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  40  дни  преди  изборния  ден  – 

14.04.2014 г.

51. Краен срок политическите партии, коалициите от партии 

и инициативните комитети да представят в Централната избирателна 

комисия предложение за регистрация на кандидатска листа.

Основанието е чл. 118, ал. 2 от ИК.

Срокът е 35 дни – 19.04.2014 г.

52. Централната  избирателна  комисия  регистрира 

кандидатските  листи  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България.

Основанието е чл. 118, ал. 1 и 2 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  35  дни  преди  изборния  ден  – 

19.04.2014 г.

А  това  че  в  европейските  документи  вече  се  наричат 

„представители в Европейския парламент”,  пък в нашия кодекс още 

стоят  „членове”,  каква  терминология  ще  приемем?  Но  това  е 

философски въпрос, който ще оставим за по-нататък.

53. Централната  избирателна  комисия  утвърждава 

техническия образец и защитата на бюлетините, определя съвместно 

с  Министерския  съвет  условията  и  реда  за  отпечатването  им  и 

осъществява контрол за изпълнението на утвърдените изисквания.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 16.

Срокът  е  не  по-късно  от  33  дни  преди  изборния  ден  – 

21.04.2014 г.

Тук, ако сте забелязали” е отпаднало „и кочан”, защото няма 

как  сега  при  гласуване с  бюлетини,  които  са  отделни  партии  и 

коалиции и  се  слагат  по  модулни кутии,  няма  нужда  от  никакъв 

кочан. Кочанът е, когато бюлетината е обща.
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54. Министерството на вътрешните работи и Министерството 

на  правосъдието  по  искане  на  ЦИК  извършват  проверка  на 

обстоятелствата по чл. 4, ал. 4 от ИК.

Основанието е чл. 18, ал. 5 от ИК.

Срокът е 32 дни – 22.04.2014 г.

55. ГД  „ГРАО“  извършва  проверка  дали  регистрираните  в 

Централната  избирателна  комисия  кандидати  отговарят  на 

изискванията на Глава седма, Раздел ІV, чл. 116 и 117 от ИК.

Основанието е чл. 116 и чл. 117 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  – 

22.04.2014 г.

56. Незабавно след проверката на ГД „ГРАО“ по чл. 117, ал. 1 

и чл. 116, ал. 1 от ИК Централната избирателна комисия констатира 

и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение 

на  чл.  117,  ал.  1  и  чл.  116,  ал.  1  от  ИК.  Решението  се  обявява 

незабавно  и  ЦИК  се  уведомява  съответните  кандидати,  партии, 

коалиции от партии и инициативни комитети.

Решението  на  ЦИК  за  обявяване  недействителността  на 

регистрацията на кандидатите може да се обжалва пред ВАС в срок 

от 24 часа от обявяването му (чл. 26, ал. 8 от ИК).

Основанието е чл. 117, ал. 3 и 4 и чл.. 26, ал. 4, т. 7 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  – 

22.04.2014 г.

57. Партия, включена в състава на коалиция от партии, която 

след  регистрацията  на  коалицията  от  партии,  напусне  състава  й, 

може да участва на изборите самостоятелно с регистрацията си по 

чл. 82 от Изборния кодекс.

Основанието е чл. 86, ал. 2 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  – 

22.04.2014 г.
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Аз  ви  предлагам  в  текста  да  добавим:  „…която  напусна 

състава й не по-късно от 32 дни преди изборния ден…”

Тук стигнахме до това противоречие, което е в закона. Дали 

наистина законодателят е имал предвид, че след като изтече срокът 

за  регистрация  на  кандидатите,  една  партия  може  да  напусна 

коалицията и чак след това, до 32-ия ден да заяви регистрация за 

отделни  свои  кандидати.  Ако  си  спомняте,  при  извършените 

промени  в  Изборния  кодекс през  февруари  2013  г. намалиха 

сроковете  за  регистрация  на  кандидатите  от  32  на  35  дена,  а  в 

същото време не са променили и са останали сроковете в чл. 85 за 

промените в състава на коалициите, както и в чл. 86. Изведнъж се 

оказва, че една партия може да си излезе от коалицията, след като са 

изтекли сроковете за регистрация на кандидатски листи и след като е 

изтекъл  срокът  на  ГД  „ГРАО” да  проверява  съответните 

регистрирани кандидати и тепърва на 32-ия ден да подаде заявление, 

предложение за регистрация на кандидатска листа.

Предлагам да запишем отделна точка, в която да дадем срок 

на ГД „ГРАО”.

58. Краен срок партиите и коалициите от партии да подадат 

заявление  в  ЦИК  за  заличаване  от  състава  на  коалицията 

напусналата  я  партия  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България.

Може ли „членове на  Европейския  парламент от Република 

България” да не ги пишем навсякъде, ние правим само едни избори.

Основанието е чл. 85, ал. 4 във връзка с ал. 3.

Срокът  е  не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  – 

22.04.2014 г.

59. Централната избирателна комисия с решение заличава от 

наименованието  на  коалицията  от  партии  наименованието  на 

партията или партиите която/които са напуснали състава й.

Основанието е чл. 85, ал. 5 от ИК.
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Срокът  е  не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  – 

22.04.2014 г.

60. Краен  срок  за  предаване  на  подписката  в  подкрепа  на 

независим кандидат за член на Европейския парламент от Република 

България, заедно с банков документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 

1 и с документите по чл. 118, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ИК.

Основанието е чл. 119, ал. 4 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  – 

22.04.2014 г.

Първоначалният срок в  Изборния кодекс в публикацията му 

през 2011 г. беше 32-ият ден. След това през 2013 г. в чл. 118, ал. 2, 

го  направиха  35-дневен.  И  сега  излиза,  че  независимият  комитет 

трябва да си даде всички документи с предложението на 35-ия ден, а 

подписката може да даде чак на 32-ия ден. Но той се е създал и ние 

сме  го  регистрирали  много  по-рано.  Излиза,  че  ЦИК  трябва да 

регистрира този кандидат, без да има подписка, което е абсурд, тъй 

като няма издигане на кандидатура, като няма подписка.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ: По  ал.  4  подписката  се  дава 

заедно с останалите документи.

 РУМЯНА СИДЕРОВА: Липсва логика. Не може в чл. 118, 

който е общото правило, което казва,  че  предложението се дава в 

един срок, в чл. 119 е останал вторият срок. В ал. 2 на чл. 118 има 

променен срок с промяната на Изборния кодекс е станал 35-дневен, 

в чл. 119 32-дневният срок не е променен. Обаче има правило, че 

подписката  трябва да  е  заедно  с  останалите  документи.  А  тези 

документи,  ако  не  съществуват  към  предложението,  което  е 

разписано в чл. 118, няма как да го регистрираме.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз  предлагам да  си  останат  32 

дни  и  да  се  приеме,  че  разпоредбата  на  чл.  119  е  специална  по 

отношение на чл. 118 във връзка с представянето на документите. И 
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така както е посочен текстът „краен срок за предаване на подписката 

заедно с документите по чл. 118”, да си остане така както е.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Аз  също  мисля  така. 

Защото ние независимо кой от двата варианта приемем, все няма да 

възприемем един законов  текст.  Или ще нарушим изискването  за 

крайния  35-дневен  срок  за  приключване  на  регистрацията  на 

кандидатите, или ще нарушим изискването за 32-ия ден за приемане 

на подписката, ако приемем, че тя е част от комплекта документи по 

чл.  118,  за които важи крайният срок 35 дена.  Освен това ние не 

можем да тълкуваме във вреда на  кандидатите и на участниците в 

срока, а те имат 32-дневен срок за представяне на подписка и ние не 

можем да го дерогираме по никой начин.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Точка 60 си остава така и се появява 

още една точка:

„60а. ЦИК регистрира независимите кандидати.”

Основанието отново е чл. 119, ал. 4, не по-късно от 32 дни 

преди изборния ден.

А заличаването ще е след 29-ия ден, когато ГД „ГРАО” ще си 

направи проверките.

Предлагам ви обаче да приемем хронограмата както ни беше 

предложена  от  Силва  Дюкенджиева,  да  си  остане  т.  60  с  тези 

текстове,  които  са  в  него,  и  да  продължим  нататък.  Явно  този 

проблем ще се появи за нас или за друга ЦИК.

61. Централната  избирателна  комисия  приема  решение  за 

провеждане  на  жребий  за  определяне  на  номера  на  партиите, 

коалициите от партии и независимите кандидати в бюлетината.

Основанието е чл. 170, ал. 3 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  32  дни  преди  изборния  ден  – 

22.04.2014 г.

62. Централната избирателна комисия определя чрез жребий 

поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите от партии 
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и  инициативните  комитети,  издигнали  кандидати,  и  с  решение 

обявява резултата от проведения жребий.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 17 и чл. 170, ал. 3 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  31  дни  преди  изборния  ден  – 

23.04.2014 г.

63. Централната  избирателна  комисия  одобрява 

споразуменията  между  генералните  директори  на  БНТ,  БНР  и 

упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и 

инициативните комитети за екипите, формите и темите на диспутите 

за отразяване на предизборната кампания. Одобреното споразумение 

се изпраща незабавно на Сметната палата.

Основанието е чл. 139, ал. 4 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  31  дни  преди  изборния  ден  – 

23.04.2014 г.

64. Централната  избирателна  комисия  определя  реда  за 

представяне на кандидатите в различните форми на предизборната 

кампания по БНТ и БНР и обявява определения от жребия ред.

Основанието е чл. 141, ал. 2 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  31  дни  преди  изборния  ден  – 

23.04.2014 г.

65. Районната  избирателна  комисия  чрез  жребий  определя 

реда  за  представяне  на  кандидатите  в  различните  форми  на 

предизборната  кампания  по  регионалните  радио-  и  телевизионни 

центрове и обявява определения от жребия ред.

Основанието е чл. 146, ал. 3 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  31  дни  преди  изборния  ден  – 

23.04.2014 г.

66. Кметовете  на  общини  представят  на  районните 

избирателни  комисии  предложенията  за  състав  на  секционните 

избирателни  комисии,  в  случаите,  когато  е  постигнато  съгласие 

между участниците в консултациите.
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Основанието е чл. 34, ал. 6 и 7 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  30  дни  преди  изборния  ден  – 

24.04.2014 г.

67.  Кметовете  на  общини  изпращат  на  районните 

избирателни комисии предложенията на партиите и коалициите от 

партии за състав на секционните избирателни комисии в случаите, 

когато  не  е  постигнато  съгласие  между  участниците  в 

консултациите.

Основанието е чл. 34, ал. 5 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  30  дни  преди  изборния  ден  – 

24.04.2014 г.

68. Районната  избирателна  комисия  с  решение  формира 

единните  номера  на  избирателните  секции  в  района  съобразно 

единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК.

Основанието е чл. 71, ал. 6.

Срокът  е  не  по-късно  от  30  дни  преди  изборния  ден  – 

24.04.2014 г.

69. Краен  срок  за  избирателите  с  трайни  увреждания  да 

подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна урна.

Основанието е чл. 176, ал. 1.

Срокът  е  не  по-късно  от  30  дни  преди  изборния  ден  – 

24.04.2014 г.

70. Общинските администрации изпращат на ЦИК копие от 

част  ІІ  на избирателните списъци (ако има вписани в тях имена). 

Прилагат  и  списък  с  имената  на  гражданите,  включени  в 

избирателния  списък  –  част  ІІ  на  езика  на  страната,  на  която  е 

гражданин избирателят, така както са изписани в личната карта или 

паспорта на гражданин на друга държава членка на ЕС.

(Като  разписваме  избирателния  списък,  в  частта  за 

изработването  на част  ІІ,  трябва да  напишем, че  при подаване на 

декларацията  от  тези  лица,  лицето  прави  проверка.  Но  и  в 
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декларацията трябва да ги накараме те да си напишат на техния език 

имената  си  така,  както  са  написани  в  документите  им  за 

самоличност. Те  трябва да си ги напишат, а длъжностното лице да 

провери дали правилно са изписани. Но как ще стане това, като в 

България се работи на български език?)

Основанието е чл. 58, ал. 5 и чл. 26, ал. 4, т. 1.

Срокът  е  не  по-късно  от  30  дни  преди  изборния  ден  – 

24.04.2014 г.

71. Български гражданин,  който отговаря на чл.  3,  ал.  2  от 

Изборния  кодекс и  желае  да  гласува  извън  страната  в  изборите 

пребивава извън страната и желае да гласува в изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България,  може да заяви 

това не по-късно от 30 дни преди изборния ден:

- чрез  заявление  по  образец  в  писмена  форма,  подписано 

саморъчно и подадено лично или по пощата до дипломатическото 

или  консулско  представителство  на  Република  България  в 

съответната  държава  чрез  електронно  заявление,  подадено  през 

интернет страницата на ЦИК. Постъпилите електронни заявления се 

публикуват незабавно на интернет страницата на ЦИК п ри спазване 

изискванията на ЗЗЛД.

Заявлението  за  гласуване  извън  страната  включва  и 

декларация по чл. 44, ал. 2 от ИК.

Основанието е чл. 74, ал. 4 и чл. 44, ал. 2. 

Срокът  е  не  по-късно  от  30  дни  преди  изборния  ден  – 

24.04.2014 г.

72. Централната  избирателна  комисия  изпраща информация 

за  постъпилите  за  гласуване извън  страната   през  интернет 

страницата си заявления до Министерството на външните работи.

Основанието е чл. 44, ал. 3.

Срокът е не по-късно от 25 април 2014 г. 

73. Откриване на предизборната кампания.
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Основанието е чл. 128 от Изборния кодекс.

Срокът е – 25.04.2014 г.

74. ГД „ГРАО“ в МРР извършва проверка на подписката за 

независим кандидат за член на Европейския парламент от Република 

България.

Основанието е чл. 119, ал. 5 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  29  дни  преди  изборния  ден  – 

25.04.2014 г.

75. Централната  избирателна  комисия  установява  резултата 

от  подписката  за  независим  кандидат  за  член  на  Европейския 

парламент от Република България.

Основанието е чл. 119, ал. 6 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  29  дни  преди  изборния  ден  – 

25.04.2014 г.

76. Централната  избирателна  комисия  изпраща  до 

компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз 

списък на гражданите на тези държави, които са вписани в част ІІ на 

избирателния списък в Република България.

Основанието е чл. 58, ал. 5, чл. 26, ал. 4, т. 1, предл. 1 и 7 от 

ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  28  дни  преди  изборния  ден  – 

26.04.2014 г.

77. Централната избирателна комисия изпраща извлечение от 

регистъра  за  кандидати  на  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република  България,  които  са  граждани  на  държава  –  членка  на 

Европейския съюз, но не са български граждани, на компетентните 

органи на държавите – членки на ЕС.

Основанието е чл. 118, ал. 4, т. 1, предл. 2 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  28  дни  преди  изборния  ден  – 

28.04.2014 г.
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Колеги,  ако  им  изпратим  извлечение  от  нашия  регистър, 

който  е  на  български  език,  хората  нищо  не  могат  да  направят. 

Защото по закон нашият регистър е само на български език и ние 

само на български език вписваме данните. Ние по-скоро  трябва да 

им  изпратим  регистрираните  в  нашия  регистър  кандидати,  като 

имената  се  изписват  така  както  са  изписани в  личната  карта  или 

паспорта. Но това е задължение на ЦИК, ще го мисли, като стигнем 

дотам.

78. Веднага, след като ЦИК установи, че независим кандидат 

не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му 

се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния 

комитет.

Основанието е чл. 119, ал. 6,7 и 8, чл. 26, ал. 4, т. 6.

Според мен обаче тази точка трябва да мине преди сегашната 

т. 76, защото срокът е не по-късно от 29 дни преди  изборния ден, 

тоест 25 април.

 79. Кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и 

кметски  наместници  или  кметовете  на  райони  обявяват 

избирателните  списъци  –  част  ІІ  и  ги  публикуват  на  интернет 

страницата на съответната община.

Основанието е чл. 54, ал. 2 и 4 от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  25  дни  преди  изборния  ден  – 

29.04.2014 г.

80. Районната  избирателна  комисия  назначава  секционните 

избирателни  комисии  в  страната,  включително  и  подвижните 

секционни избирателни комисии.

Основанието е чл. 34, ал. 1.

Срокът  е  не  по-късно  от  25  дни  преди  изборния  ден  – 

29.04.2014 г.

81. Централната  избирателна  комисия  определя  размера  и 

вида на таблото, което се поставя пред изборното помещение.
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Основанието е чл. 190, ал. 4.

Срокът  е  не  по-късно  от  25  дни  преди  изборния  ден  – 

29.04.2014 г.

82. Централната избирателна комисия утвърждава образец на 

отличителните  знаци  на  членовете  на  секционните  избирателни 

комисии.

Основанието е чл. 192а от ИК.

Срокът  е  не  по-късно  от  25  дни  преди  изборния  ден  – 

29.04.2014 г.

83. Избирател,  който желае да гласува по интернет, заявява 

това чрез сайта по ал. 16 на § 113 от ПЗР на ИК.

Това няма да го разглеждаме сега.

84. Централната  избирателна  комисия  започва  и  провежда 

разяснителна кампания относно списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК 

и удостоверенията по чл. 48а и чл. 48б от Изборния кодекс.

Тъй  като  срокът  за  публикуване  на  забранителния  списък, 

който не включва само лицата без избирателно право, а и лицата, 

които са включени в други избирателни списъци и не могат да се 

върнат  в  своята  секция,  е  10  дена  за  публикуване  на  интернет 

страницата  на  съответната  община,  изтегляме  15  дена  напред  и 

започваме  разяснителна  кампания.  И  предлагам  правото  на 

гражданите  да  се  снабдят  с  удостоверение по  чл.  48а,  което  е 

свързано с тази публикация, и по чл. 48б, което е в изборния ден, да 

започне едновременно, заедно с този списък и с  удостоверението, 

което издава общината.

Основанието е чл. 26, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 7 

и чл. 48а и чл. 48б.

Срокът  е  не  по-късно  от  25  дни  преди  изборния  ден  – 

29.04.2014 г.
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85. Ръководителите  на  дипломатическите  и  консулските 

представителства  на  Република  България  предоставят  на  ЦИК 

информация за постъпилите заявления за гласуване извън страната.

Основанието е чл. 74, ал. 5, изр. 1. 

Срокът  е  не  по-късно  от  23  дни  преди  изборния  ден  – 

01.05.2014 г.

86. Централната  избирателна  комисия  определя  населените 

места на територията на държави – членки на ЕС, в  които ще се 

образуват избирателни секции.

Основанието е чл. 74, ал. 5, изречение 2. 

Срокът  е  не  по-късно  от  21  дни  преди  изборния  ден  – 

03.05.2014 г.

87. При  отказ  за  регистрация  или  при  обявяване  на 

недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия 

или коалиция от партии партията или коалицията от партии може да 

предложи за регистриране друг кандидат.

Основанието е чл. 120, ал. 4. 

Срокът  е  не  по-късно  от  20  дни  преди  изборния  ден  – 

04.05.2014 г.

88. Когато  някой  от  кандидатите  в  регистрирана  листа  на 

партия  или  коалиция  от  партии  почине  или  изпадне  в  трайна 

невъзможност да  участва в изборите,  партията  или коалицията  от 

партии може да предложи нов кандидат.

Основанието е чл. 120, ал. 5. 

Срокът  е  не  по-късно  от  20  дни  преди  изборния  ден  – 

04.05.2014 г.

89. Централната избирателна комисия определя условията и 

реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден, 

приема  образец  на  отличителния  знак  на  анкетьорите  и  води 

регистър на социологическите агенции по чл. 137б, който публикува 

на интернет страницата си.
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Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 21 и 21а, чл. 137б, ал. 3. 

Срокът  е  не  по-късно  от  20  дни  преди  изборния  ден  – 

04.05.2014 г.

90. Когато се установи, че заявителят отговаря на условията 

за  гласуване,  специализираният  орган  към  Министерския  съвет 

издава  парола  за  гласуване.  Ако  заявителят  е  посочил  да  получи 

паролата  с  препоръчано  писмо,  то  паролата  се  изпраща  с 

препоръчано писмо.

Основанието е § 113, ал. 24 от ПЗР. 

Срокът  е  не  по-късно  от  20  дни  преди  изборния  ден  – 

04.05.2014 г.

91. Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън 

страната,  се  публикуват  от  министъра  на  външните  работи  и  от 

ръководителите  на  дипломатическите  и  консулските 

представителства на Република България на интернет страницата на 

Министерството  на  външните  работи  и  на  съответното 

дипломатическо и консулско представителство.

Основанието е чл. 44, ал. 8. 

Срокът  е  не  по-късно  от  18  дни  преди  изборния  ден  – 

06.05.2014 г.

92. Когато се установи, че заявителят отговаря на условията 

за  гласуване,  специализираният  орган  към  МС  издава  парола  за 

гласуване.  Ако заявителят е посочил да получи паролата лично чрез 

общинската администрация по постоянния му адрес или адреса му 

на  пребиваване,  то  паролата  се  изпраща  на  общинската 

администрация.

Основанието е § 113, ал. 24 от ПЗР. 

Срокът  е  не  по-късно  от  18  дни  преди  изборния  ден  – 

06.05.2014 г.

93. Започва отпечатване на бюлетините не по-рано от 18 дни 

преди изборния ден.
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Основанието е чл. 166, ал. 9. 

Срокът  е  не  по-рано  от  18  дни  преди  изборния  ден  –   от 

07.05.2014 година.

94. При министъра на външните работи или оправомощен от 

него  заместник-министър  се  провеждат  консултации  с 

парламентарно  представените  партии  и  коалиции  от  партии  и 

партиите, които имат членове в ЕП, за определяне на съставите на 

СИК в чужбина.

Основанието е чл. 37, ал. 2 и 4 от ИК. 

Срокът  е  не  по-късно  от  16  дни  преди  изборния  ден  – 

08.05.2014 г.

95. Министърът  на  външните  работи  или  оправомощен  от 

него заместник-министър при постигнато съгласие на участниците в 

консултациите партии и коалиции, представя в ЦИК предложенията 

за състава на СИК в чужбина и документите по чл. 37, ал. 7, т. 2, 3 и 

4 от Изборния кодекс.

Основанието е чл. 37, ал. 8. 

Срокът  е  не  по-късно  от  15  дни  преди  изборния  ден  – 

09.05.2014 г.

96. Министърът  на  външните  работи  или  оправомощен  от 

него заместник-министър при постигнато съгласие на участниците в 

консултациите,  изпраща  на  ЦИК  предложенията  на  партиите  и 

коалициите от партии, участвали в консултациите за състави на СИК 

извън страната.

Основанието е чл. 37, ал. 6. 

Срокът  е  не  по-късно  от  15  дни  преди  изборния  ден  – 

09.05.2014 г.

97. Ръководителите  на  дипломатическите  и  консулските 

представителства  изпращат  информация  до  Министерството  на 

външните работи, съдържаща имената,  ЕГН и постоянния адрес в 

Република България на българските граждани, заявилите желание да 
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гласуват  извън  страната.  Министерството  на  външните  работи 

изпраща обобщените данни от  всички държави и от  ЦИК,  до ГД 

„ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие не по-късно от 

15  дни  преди  изборния ден,  за  да  бъдат  заявителите  заличени от 

избирателните списъци за гласуване в Република България. 

Основанието е чл. 44, ал. 6 от ИК. 

Срокът  е  не  по-късно  от  15  дни  преди  изборния  ден  – 

09.05.2014 г.

98. Главна  дирекция  „Изпълнение  на  наказанията“  към 

Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРР 

данни за  лицата,  изтърпяващи наказание  лишаване от  свобода,  за 

автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно).

Основанието е чл. 46, ал. 2. 

Срокът е минус 15 дни преди изборния ден – 09.05.2014 г. 

Идеята е на 15-ия ден да се даде тази информация, а не преди това, 

тоест  точно  преди  да  започне  отпечатването  на  избирателните 

списъци.

99. Краен срок за подаване на заявления от избирател, чийто 

постоянен  и  настоящ  адрес  са  в  различни  населени  места,  за 

вписване в избирателния списък по настоящ адрес. 

Основанието е чл. 53, ал. 1 от ИК. 

Срокът  е  не  по-късно  от  14  дни  преди  изборния  ден  – 

10.05.2014 г.

100. Краен  срок  за  подаване  на  искане  до  общинската 

администрация за издаване на удостоверения за гласуване на друго 

място на служебно заетите лица в произвеждането на изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България.

Основанието е чл. 49, ал. 4 и § 1, т. 13 от Допълнителните 

разпоредби на Изборния кодекс.

Срокът е не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 10 май 

2014 г. 
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101.  Общинската  администрация  издава  удостоверенията  а 

гласуване  на  друго  място  на  служебно  заетите  лица  в 

произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент 

от Република България.

Основанието е чл. 49, ал. 4, § 1, т. 13 ДР. 

Срокът  е  не  по-късно  от  14  дни  преди  изборния  ден  – 

10.05.2014 г.

102. Централната  избирателна  комисия  назначава 

секционните избирателни комисии извън страната.

Основанието е чл. 37, ал. 1 от ИК. 

Срокът  е  не  по-късно  от  12  дни  преди  изборния  ден  – 

12.05.2014 г.

103. Общинските  администрации  по  постоянен  адрес 

предават на ГД „ГРАО“ в МРР данни за издадените удостоверения 

за гласуване на друго място за автоматизирано заличаване на лицата 

от списъците по постоянен адрес.

Основанието е чл. 49, ал. 5. 

Срокът  е  не  по-късно  от  12  дни  преди  изборния  ден  – 

12.05.2014 г.

104. Общинските администрации и кметствата представят на 

районните избирателни комисии копие от регистъра за издадените 

удостоверения за гласуване на друго място.

Основанието е чл. 49, ал. 10. 

Срокът  е  не  по-късно  от  12  дни  преди  изборния  ден  – 

12.05.2014 г.

105. Общинските администрации по настоящ адрес предават 

на  ГД  „ГРАО“  в  МРР  информация  за  подадените  искания  за 

гласуване  по  настоящ  адрес  за  автоматизирано  включване  на 

избирателя  в  избирателните  списъци  по  настоящ  адрес  и 

заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.

Основанието е чл. 53, ал. 3. 
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Срокът  е  не  по-късно  от  12  дни  преди  изборния  ден  – 

12.05.2014 г.

Точки 106,  107  и  108  няма  да  чета  –  те  са  по  §  113,  за 

електронно гласуване.

109. Общинските  администрации  публикуват  на  интернет 

страницата на съответната община списък на заличените лица, които 

нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния 

ден.

Основанието е чл. 48а от ИК. 

Срокът  е  не  по-късно  от  10  дни  преди  изборния  ден  – 

14.05.2014 г.

110. Централната избирателна комисия извършва обучение на 

членове  на  секционните  избирателни  комисии за  гласуване  извън 

страната.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 3. 

111.  Краен срок,  в който партиите и коалициите от партии 

могат  да  правят  промени  в  състава  на  СИК  извън  страната  с 

предложение до ЦИК.

Основанието е чл. 37, ал. 12, изр. 1 и 2. 

Срокът  е  не  по-късно  от  7  дни  преди  изборния  ден  – 

17.05.2014 г.

112. Краен срок, в който избирателите могат да подадат до 

кмета на общината /района/ кметството заявления за отстраняване на 

непълноти и грешки в избирателните списъци.

Основанието е чл. 50, ал. 2. 

Срокът  е  не  по-късно  от  7  дни  преди  изборния  ден  – 

17.05.2014 г.

113. Районната избирателна комисия оповестява по подходящ 

начин чрез средствата за масова информация мерките, позволяващи 

на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на 

зрението да гласуват.
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Основанието е чл. 175, ал. 1. 

Срокът  е  не  по-късно  от  7  дни  преди  изборния  ден  – 

17.05.2014 г.

114. Централната избирателна комисия регистрира агенциите, 

които ще извършват социологически проучвания в изборния ден, въз 

основа  на  заявление,  подписано  от  представляващия  съответната 

агенция  или  от  изрично  упълномощено  от  него  лице  и  издава 

удостоверения на регистрираните анкетьори.

Основанието е чл. 137б, ал. 1, чл. 137, ал. 1. 

Срокът  е  не  по-късно  от  7  дни  преди  изборния  ден  – 

17.05.2014 г.

115. Централната избирателна комисия извършва промени в 

съставите на СИК извън страната по предложение на партиите или 

коалициите от партии.

Основанието е чл. 37, ал. 12, изр. 3. 

Срокът  е  не  по-късно  от  5  дни  преди  изборния  ден  – 

19.05.2014 г.

116. Когато партия или коалиция от партии не е направила 

предложение за членове на СИК извън страната, ЦИК назначава за 

членове  на  СИК  извън  страната,  лица  предложени  от 

ръководителите  на  съответните  дипломатически  или  консулски 

представителства  или  от  министъра  на  външните  работи  или 

оправомощен от него заместник-министър.

Основанието е чл. 37, ал. 13. 

Срокът  е  не  по-късно  от  5  дни  преди  изборния  ден  – 

19.05.2014 г.

117. Забрана  за  огласяване  на  резултати  от  допитвания  до 

общественото мнение по повод изборите под каквато и да е форма.

Основанието е чл. 136.

Начало – 24 часа преди  изборния ден и в  изборния ден – от 

00,00 ч. на 24 май 2014 г. до 21 ч. на 25 май 2014 г.
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118. Секционните  избирателни  комисии  съвместно  с 

общинските  администрации  оформят  и  оборудват  изборните 

помещения  и  получават  бюлетините  и  изборните  книжа  и 

материали.

Основанието е чл. 187, ал. 1.

Срокът е– 24.05.2014 г.

119. Край на предизборната агитация (кампания).

Основанието е чл. 133, ал. 6. 

Срокът  е  не  по-късно  от  24  часа  преди  изборния  ден  – 

19.05.2014 г

Точка 120 е за електронното гласуване.  

121. РИК регистрира застъпници на кандидатските листи на 

партиите,  коалициите  от  партии  и  инициативните  комитети  до 

изборния ден и им издава удостоверения.

РИК води регистър на застъпниците по кандидатски листи, 

който публикува на интернет страницата си.

Основанието е чл. 29, ал. 1, т. 10 и т. 10а. 

Срокът е не по-късно от предизборния ден – 24.05.2014 г.

122. ИЗБОРЕН ДЕН

123. Централната  избирателна  комисия   обявява  края  на 

изборния ден след приключване на гласуването на територията на 

страната не по-късно от 21,00 часа на 25 май 2014 г.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 36. 

Срокът е 25.05.2014 г.

124. Оповестяване  на  резултати  от  социологически 

проучвания. 

Основанието е чл. 137, ал. 1, т. 36.

Срокът е след 20,00 ч. на 25.05.2014 г.

125. Текущи данни и предварителни резултати от гласуването 

по интернет и от гласуването с хартиени бюлетини се публикуват на 

интернет  страницата  на  ЦИК  след  обобщаването  им  по  райони. 
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Данните от гласуването по интернет не се оповестяват до 21,00 ч. в 

изборния ден.

Основанието е § 113, ал. 32 от ПЗР.

Срокът е след 21,00 ч. на 25.05.2014 г.

126. Секционната избирателна комисия  преброява гласовете 

за  кандидатските  листи;  преброява  предпочитанията 

(преференциите) за  кандидатите  на партии и коалиции от партии, 

изготвя  протокол  за  резултата  от  гласуването  в  избирателната 

секция.

Основанието е чл. 36, ал. 1, т. 4 и чл. 230 от Изборния кодекс. 

Срокът е + 24 часа от приключване на гласуването. 

127. Секционната  избирателна  комисия  предоставя  срещу 

подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на 

техните представители, на застъпниците на кандидатските листи и 

на наблюдателите ксерокопие от подписания протокол с резултатите 

от  гласуването  в  избирателната  секция,  подпечатано  на  всяка 

страница  с  печата  на  комисията  и  подписано  от  председателя, 

заместник-председателя и секретаря.

Основанието е чл. 36, ал. 1, т. 8 и чл. 39, ал. 1, т. 9. 

Срокът е + 24 часа след приключване на гласуването.

128. СИК извън страната изпраща на ЦИК протокол-грама с 

резултатите  от  гласуването,  сканиран  екземпляр  от  протокола  на 

СИК  и сканиран списък за гласуване извън страната

Основанието е чл. 39, ал. 1, т. 5 и чл. 232 от Изборния кодекс. 

Срокът е незабавно след изготвяне на протокола, но не по-

късно от 24,00 часа.

129. Секционните избирателни комисии в страната  предават 

на РИК протокола с резултатите от гласуването.

Основанието е чл. 39, ал. 1, т. 4. 

Срокът е + 24 часа след приключване на гласуването.
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130. СИК в страната предават останалите книжа и материали 

на областната администрация.

Основанието е чл. 36, ал. 1, т. 5 и чл. 233, ал. 7. 

Срокът е + 24 часа след приключване на гласуването.

131. Секционната  избирателна  комисия  извън  страната 

предават  чрез  дипломатическите  и  консулските  представителства 

протокола,  останалите  книжа  и  материали  по  първата 

дипломатическа  поща до  Министерството  на  външните  работи за 

предаване на ЦИК.

Основанието е чл. 39, ал. 1, т. 6. 

Срокът е след приемане на протокол-грамата на ЦИК.

132. Районната  избирателна  комисия  установява  и  обявява 

резултатите от гласуването в района и съставя протокол.

Сканира и публикува на интернет страницата си протоколите 

на СИК.

Основанието е чл. 29, ал. 1, т. 16 и т. 22. 

Срокът е + 48 часа след приключване на гласуването.

133. Районната  избирателна  комисия  сканира  и  изпраща  в 

ЦИК протокола си с данните от гласуването в района и го публикува 

на интернет страницата си.

Основанието е чл. 29, ал. 1, т. 16а. 

Срокът е + 48 часа след приключване на гласуването.

134. Районната  избирателна  комисия  предоставя  срещу 

подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на 

техните представители, застъпниците на кандидатските листи и на 

наблюдателите ксерокопие от подписания протокол с резултатите от 

гласуването в  района, подпечатано на всяка страница с печата на 

комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и 

секретаря

Основанието е чл. 29, ал. 1, т. 17

Срокът е + 48 часа след приключване на гласуването.
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135. Председателят или заместник-председателят, секретарят 

и член на РИК предават на ЦИК екземпляра от протокола на РИК, 

екземплярите  от  протоколите  на  СИК,  предназначени  за  ЦИК,  и 

копия от разписките от въвеждане на данните от протокола на СИК 

в изчислителния пункт на РИК.

Основанието е чл. 241, ал. 1 и чл. 29, ал. 1, т. 18. 

Срокът е + 48 часа след получаване на последния протокол от 

СИК.

136. Партиите,  коалициите  от  партии  и  инициативните 

комитети премахват поставените от тях агитационни материали.

При неизпълнение на задължението по чл.134, ал. 9 от ИК се 

налага глоба от 1000 до 5000 лв. (чл. 298, ал. 1 от ИК).

Основанието е чл. 134, ал. 9. 

Срокът е + 3 дни след изборния ден.

137. Резултатите  от гласуването за членове на Европейския 

парламент  от  Република  България  се  обявяват  след  обявяване 

приключването  на  изборния  ден  във  всички  държави–членки  на 

Европейския съюз.

Основанието е чл. 260, ал. 2 от Изборния кодекс. 

138. Централната  избирателна  комисия  обявява  резултатите 

от гласуването - получените гласове и разпределението на мандатите 

между партиите и коалициите от партии и независимите кандидати.

Основанието е чл. 260, ал. 1, т. 3. 

Срокът е до 3 дни след изборния ден.

139. Централната избирателна комисия  обявява имената на 

избраните  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България и им издава удостоверения.

Основанието е чл. 26, ал. 4, т. 3 и чл. 260, ал. 1, т. 4. 

Срокът е до 5 дни след изборния ден.
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140. Централната  избирателна  комисия  обнародва  в 

„Държавен  вестник“  резултатите  от  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България.

Основанието е чл. 26, ал. 4, т. 4.

Срокът е незабавно след обявяването им.

141. Централната  избирателна  комисия  предоставя 

информация  за  резултатите  от  изборите  на  президента  на 

републиката,  на  председателя  на  Народното  събрание  и  на 

министър-председателя.

Основанието е чл. 26, ал. 4, т. 5. 

Срокът е незабавно след обявяването им.

142. РИК предава  на  областната  администрация  останалите 

книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК.

Основанието е чл. 29, ал. 1, т. 19 и чл. 241, ал. 4. 

Срокът е не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите.

143.  Централната  избирателна  комисия  с  решение 

възстановява  депозита  на  партиите  и  инициативните  комитети, 

които отговарят на условията на чл. 79, ал. 2, т. 1 и 2 от  Изборния 

кодекс.

Основанието е чл. 79, ал. 2. 

Срокът е 7 дни от обявяване на резултатите.

144. Ръководителите  на  дипломатическите  и  консулските 

представителства  изпращат  изборните  книжа  и  материали  по 

първата  дипломатическа  поща,  но  не  по-късно  от  14  дни  след 

изборния  ден  до  Министерството  на  външните  работи за 

предаването им в ЦИК, където се съхраняват до следващите избори

Основанието е чл. 232, ал. 2. 

Срокът  е  не  по-късно  от  14  дни  след  изборния  ден  – 

08.06.2014 г.
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145. Централната  избирателна  комисия  публикува  на 

интернет страницата си резултатите от гласуването по избирателни 

секции.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 33. 

Срокът  е  незабавно  след  въвеждането  на  данните  от 

протоколите в изчислителния пункт на ЦИК.

146. В срок до 30 дни след изборния ден представляващите 

партиите,  коалициите  от  партии  и  инициативните  комитети 

представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител 

отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във 

връзка  с  предизборната  кампания,  придружен  с  извлечение  от 

банковата им сметка.

Основанието е чл. 159, ал. 1.

Срокът е до 30 дни след изборния ден.

147. Електронният  интерактивен  сайт  предлага  информация 

за резултатите от гласуването.

Основанието е § 113, ал. 16, изр. посл.

Срокът е + 30 дни.

148. Окончателните резултати от гласуването по интернет се 

публикуват в специален бюлетин на ЦИК и на технически носител.

Основанието е § 113, ал. 34, т. 2 от ПЗР.

Срокът е + 30 дни от обявяването на резултатите.

149. Централната  избирателна  комисия  публикува 

резултатите  от  изборите  по  избирателни  секции  в  бюлетин, 

съдържащ и технически носител.

Основанието е чл. 26, ал. 1, т. 34.

Срокът  е  не  по-късно  от  40  дни  след  изборния  ден  – 

04.07.2014 година.

Аз приключих.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, госпожо 

Сидерова. Благодаря на всички членове на работната група, които 
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участваха,  и  на  госпожа  Дюкенджиева най-вече,  която  изготви 

проекта,  както  и  на  всички  вас,  които  търпеливо  участвахте  в 

обсъждането на проекта.

Колеги, госпожа Сидерова докладва целия проект. Нанесохме 

корекции, които обсъдихме и затова ви предлагам да вземем едно 

решение, с което да одобрим проект на хронограма за изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България с работна 

дата  за  произвеждане  на  изборите  25  май  2014  г. съгласно 

действащия закон.

Имате ли коментари?

Ако няма коментари, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 11 члена на ЦИК: за – 11, против – няма.

Имаме решение.

Госпожо Сидерова, заповядайте по точка 4.

Точка 4. Имейл от Н. Харизанова, Министерството на труда 

и  социалната  политика,  с  допълнителни  въпроси,  свързани  с 

реализирането  на  проекта  „Показатели  за  участие в  политическия 

живот на хора с увреждания”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Колеги,  аз  моля  да  обърнете 

внимание  на  отговора  на  Министерството  на  труда  и  социалната 

политика, който трябва да изпратим по допълнителните три въпроса 

по проучването,  наречено „Показатели за  участие в  политическия 

живот  на  хората  с  увреждания”.  Даден  е  проект  за  писмо,  който 

включва и отговорите.

Ако  може,  Гергана  Маринова  да  каже  върху  какво  да 

акцентираме, тъй като тя помагаше при изготвянето на отговора.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Аз  съм  поставила  въпросителни, 

защото нямах време да погледна дали всичко, което съм посочила, е 

точно и дали да остане второто изречение, с което да акцентираме 

върху нещо. Всъщност имаме два подхода.  Единият е да посочим 
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всички показатели, по които сме давали становище и след като сме 

дали становище, да кажем, че те са полезни за нас. Тогава просто 

трябва да посочим всички показатели, по които сме дали становище. 

Другият  възможен  подход  е,  посочвайки  всички  показатели,  по 

които сме дали становище, да акцентираме на някои от тях, които 

намираме  за  особено  полезни.  Третият  възможен  подход  е  да 

посочим  само  някои  измежду  показателите,  по  които  сме  давали 

становище,  като  кажем,  че  тези  са  с  особена  полезност  за 

Централната избирателна комисия.

Предвид това може би най-всеобхватен би бил подходът ни, 

ако кажем, че всички показатели, по които сме дали становище, са 

полезни за Централната избирателна комисия и с това да приключим 

отговора по първия въпрос. И ако приемем това, просто трябва да 

пренесем  показателите,  по  които  сме  давали  становище  и  да  ги 

цитираме отново в това писмо.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  предлагам  да  приемем 

предложението да останат всичките индикатори. Едната част от тях 

са свързани с нашата информация на интернет страницата, другите 

са свързани и с условията за гласуване.

Предлагам ви следния проект:

„Въз  основа  на  протоколно  решение  от  20  януари  2014  г. 

ЦИК  отговаря  на  допълнителните  въпроси  към  материали  на 

Агенцията  за  основни  права  на  Европейския  съюз,  свързани  с 

реализирането  на  проекта  „Показатели  за  участие в  политическия 

живот на хората с увреждания”, както следва:

1. За  работа  на  ЦИК  като  орган  с  правомощия  по 

организиране  и  провеждане  на  всички  видове  избори  и  на 

референдуми, най-полезни са проектните индикатори (показатели), 

свързани с участието на лицата с увреждания в изборния процес, а 

именно 4-7, 9, 10, 11, 15–17, 19–22, 24, 38–42, изпратени ни с Ваше 

писмо изх. № 9104-690 от 18.12.2013 г.
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2. Според изпратения ни документ „Показатели за участие в 

политическия живот на хората с увреждания“ очакваните резултати 

през 2014 г. са:

- сравнителен  доклад,  който  да  съвпадне  с  изборите  за 

европейски парламент;

- кратки публикации, насочени към ключови групи, например 

политически  партии,  изборни  власти,  държавни  и  местни 

правителства;

- информационна брошура“.

За да допринесат за по-нататъшната подготовка на изборите 

за Европейски парламент, те трябва да са налични поне 75 дни преди 

това, когато започва и активната подготовка на изборите. Става ясно 

обаче,  че  сравнителният  доклад  ще  бъде  факт  към  момента  на 

провеждане  на  изборите,  което  няма  да  позволи  на  ЦИК  да  се 

възползва  от него през 2014 г.  Макар и да не са  посочени точни 

времеви  индикатори  кога  ще  са  налице  кратките  публикации  и 

информационната брошура, може да се предполага, че това също ще 

е към деня на изборите. Поради това те също ще бъдат неприложими 

за  предстоящите  евроизбори.  Надяваме  се,  обаче,  че  те  ще  бъдат 

полезни на ЦИК при подготовката на следващите избори.

3. Централната  избирателна  комисия  би  могла  да 

разпространи чрез своята интернет страница резултатите на проекта, 

относими към участието на лицата с увреждания в изборния процес. 

Вероятно  подобни  действия  биха  могли  да  предприемат  и  други 

органи, институции и организации от държавите-членки.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако сме се обединили 

около  становището  да  посочим  всички  въпроси,  на  които  сме 

отговаряли, и нямате възражения по останалата част от текста, да го 

гласуваме.

Който е  съгласен  с  отговора,  предложен в проект № 2314, 

моля да гласува.
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Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.

Имаме решение.

Госпожо Маринова, заповядайте по двата проекта на решение 

за  допускане  на  политически  партии до  частичните  избори на  16 

март.

Точка  3.  Заявление  от  ПП  „ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН 

СЪЮЗ” за допускане за участие в частичните избори за кметове на 

кметства на 16.03.14 г.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Докладвам ви проект, който е във 

вътрешната  мрежа  с  №  1294.  Той  е  за  допускане  на  партия 

„Земеделски народен съюз” за участие в частичните избори в трите 

кметства,  които  ще  се  проведат  на  16  март  2014  г.,  а  именно 

кметство  Снежина,  област  Провадия,  кметство  Овчарци,  община 

Сапарева  баня,  и  кметство  Богданов  дол,  община  Перник. 

Упълномощен представител на партията е подал документи, които 

отговарят на изискванията на нашето решение, заведени с вх. № 62 

от 17 януари 2014 г. в регистъра, предвид на което ви предлагам да 

гласуваме  решение,  с  което  да  допуснем  политическа  партия 

„Земеделски народен съюз” да участва в частичните избори за кмет в 

трите изброени кметства.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Разполагате с проекта. Възражения, забележки, въпроси?

Ако няма,  който е  съгласен  с  проекта  за  решение относно 

допускане  на  политическа  партия  „Земеделски  народен  съюз”  за 

участие в частичните избори на 16 март, моля да гласува.

Гласували 11 члена на ЦИК: за – 11, против – няма.

Имаме Решение № 2895:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия 

„ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, подписано от представляващия 

и председател на партията Румен Маринов Йончев, заведено под № 
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62  на  17  януари  2014 г.  в  регистъра  на  партиите  за  участие  в 

частичните избори за кмет на кметство Снежина, община Провадия, 

област  Варна,  кмет  на  кметство  Овчарци,  община  Сапарева  баня, 

област Кюстендил, кмет на кметство Богданов дол, община Перник, 

област Перник, насрочени на 16 март 2014 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 13.01.2014 г. от СГС – 

ФО, 7 състав,  по ф.д.  № 7509/1997 г.;  удостоверение от Сметната 

палата  с  изх.  № 48-00-14 от  16.01.2014 г.  за  внесени от  партията 

финансови  отчети  за  2010,  2011  и  2012  г.  и  пълномощно  от 

председателя на партията Румен Маринов Йончев в полза на Валери 

Димитров Димитров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 53-МИ 

от 4 август 2011 г. и притежава удостоверение № 14 от 4 август 2011 

г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане  на  политическа  партия  „ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН 

СЪЮЗ”  за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  кметство 

Снежина,  община  Провадия,  област  Варна,  кмет  на  кметство 

Овчарци,  община  Сапарева  баня,  област  Кюстендил,  кмет  на 

кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, насрочени 

на 16 март 2014 г.Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, 

т.  10,  ал.  8  и  чл. 280,  т.  1  от  Изборния  кодекс  Централната 

избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ”  за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  кметство 

Снежина,  община  Провадия,  област  Варна,  кмет  на  кметство 

Овчарци,  община  Сапарева  баня,  област  Кюстендил,  кмет  на 

кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, насрочени 

на 16 март 2014 г.
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Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”

Точка 2.  Заявление от ПП „ЛИДЕР” за допускане за участие 

в частичните избори за кметове на кметства на 16.03.14 г.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Вторият проект,  който бих искала 

да  ви  докладвам,  е  за  допускане на  партия  „Лидер”  за  участие  в 

частичните  избори  във  изброените  три  кметства.  Проектът  е  в 

мрежата с № 1293. Упълномощен представител на партията е подала 

документи, които са вписани с вх. № 63 в регистъра ни от 17 януари 

2014 г. Документите отговарят на всички изисквания на Изборния 

кодекс и на нашето решение, в резултат на което ви предлагам да 

допуснем партия „Лидер” за участие в частичните избори за кмет на 

кметства Снежина, Овчарци и Богданов дол.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви, госпожо 

Маринова.

Колеги, разполагате с проекта 1293. Въпроси, забележки? 

Ако няма,  който е  съгласен  с  проекта  за  решение относно 

допускане на политическа партия „Лидер” за участие в частичните 

избори на 16 март, моля да гласува.

Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.

Имаме Решение № 2896:

„Постъпили са  заявления от политическа партия „ЛИДЕР”, 

подписани от Кънчо Янев Филипов в качеството на председател и 

представляващ партията, заведени под № 63 на 17 януари 2014 г. в 

регистъра на партиите за  участие в частичните избори за кмет на 

кметство  Снежина,  община  Провадия,  област  Варна,  кмет  на 

кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, кмет 

на  кметство  Богданов  дол,  община  Перник,  област  Перник, 

насрочени на 16 март 2014 г.
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Към заявленията  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 14.01.2014 г. от СГС – 

ФО, 3 състав, по ф.д. № 10918/2007 г.; удостоверение № 48-00-15 от 

16.01.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови 

отчети за 2010, 2011 и 2012 г. и пълномощно от представляващия 

партията  Кънчо  Янев  Филипов  в  полза  на  Стилиян  Никифоров 

Аврамов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 58-МИ 

от 5 август 2011 г. и притежава удостоверение № 18 от 5 август 2011 

г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане на политическа партия „ЛИДЕР” за участие в частичните 

избори  за  кмет  на  кметство  Снежина,  община  Провадия,  област 

Варна,  кмет на  кметство  Овчарци,  община Сапарева  баня,  област 

Кюстендил, кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област 

Перник, насрочени на 16 март 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „ЛИДЕР”  за  участие  в 

частичните избори за кмет на кметство Снежина, община Провадия, 

област  Варна,  кмет  на  кметство  Овчарци,  община  Сапарева  баня, 

област Кюстендил, кмет на кметство Богданов дол, община Перник, 

област Перник, насрочени на 16 март 2014 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Заповядайте,  госпожо 

Маринова.
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Точка 12.  Имейл от фирма „Смартматик” - презентация във 

връзка с електронно гласуване, съгласно предстоящите изменения в 

ИК.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги, още нещо, което може би е 

спешно. С вх. № 45 от 17 януари  2014 г. сме получили имейл от 

фирма „Смартматик”, която ни предлага да ни направи презентация 

на  процеса  на  машинно  гласуване,  както  и  демонстрация  на 

терминали за гласуване. Предлага това да стане на 30 януари от 10 ч. 

и очаква нашия отговор дали имаме желание и интерес да проведем 

тази презентация на 30 януари от 10 ч.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Колеги,  чухте 

съобщението, което е получено по електронната ни поща. Имате ли 

становища? Някой има ли желание да присъства?

Който е съгласен да ни бъде направена такава презентация, а 

допълнително  да  обсъждаме  дата  и  час  –  може  да  приемем 

предложените,  може  да  преценим  за  други   -  така  че  който  е 

съгласен по принцип с тази презентация, моля да гласува.

Гласували 11 члена на ЦИК: за – 6, против – 5.

Няма  решение  по  това  предложение,  поради  което  ви 

предлагам  госпожа  Маринова  да  уведоми  по  електронната  поща 

фирмата,  че  няма  решение  на  ЦИК  и  не  желаем  да  ни  бъде 

извършвана такава презентация.

 Госпожо Солакова,  заповядайте  по пета  точка  от  дневния 

ред.

Точка 5.  Отчет за предаване на документите от изборите за 

народни представители през 2009 г. на Централен държавен архив.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  пета  точка  е  отчет  за 

предаване  на  документите  от  изборите  за  народни  представители 

през  2009  г.  Документите  са  предадени  на  Централен  държавен 

архив на 17 януари 2014 г. Имаме екземпляри от съответните описи. 
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В същото време искам да ви докладвам, че са предадени за 

унищожаване и документи и материали, за които има решение на 

Централната избирателна комисия. Количеството на документите и 

на  материалите  е  1120  килограма.  Документите  са  предадени 

съответно към папката за архивиране и на главния счетоводител.

Докладвам ви за сведение.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Който е съгласен с това да приемем докладвания ни отчет, моля да 

гласува.

Гласували 11 члена на ЦИК: за – 11, против – няма.

Господин Бояджийски, заповядайте.

Точка  15.  Докладна  записка  относно  изпълнение  на 

протоколно  решение  №  389/16.01.2014  г.  за  извършване  на 

преводачески услуги за нуждите на ЦИК - вх. № 48/20.01.14 г. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, има  докладна 

записка от  Лилия  Богданова,  която  е  в  изпълнение  на  нашето 

решение  за  избор  на  преводаческа  агенция.  Госпожа Богданова  е 

представила  към  докладната  проекта  на  писмото,  което  да  бъде 

изпратено до съответната агенция. Ще ви го прочета за протокола:

„Уважаеми господине, Централната избирателна комисия взе 

решение  да  предприеме  събиране  на  оферти  за  извършване  на 

преводачески  услуги  за  нуждите  на  ЦИК.  При  проявен  от  Вас 

интерес  моля  да  ни  предоставите  оферта  за  извършване  на 

посочените услуги с включени в нея цени при следните условия: 

1. Писмен превод от български на чужд език и от чужд език 

на български.

2.  Изчитане,  проверка  и  редакция,  компютърна 

текстообработка на превода и неговото представяне едновременно 

на хартиен носител и в електронен формат посредством запис върху 

преносим носител или чрез имейл.
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3. Спешен писмен превод в уговорен срок.

4.  Легализиране  на  преводи  при  условията  на  конкретна 

заявка.

5. Устен превод, симултанен и консекутивен от български на 

чужд език и от чужд език на български.

Основните чужди езици, от които и на които ще се превежда, 

са: английски, немски, френски, испански и руски.

Възможност  на  изпълнителя  да  предостави  преводачески 

услуги  от  български  на  други  чужди  езици  и  обратно,  извън 

горепосочените, при възникнала необходимост от ЦИК.

Офертата  да  бъде  подадена  в  срок  до  16,30  ч.  на  …  в 

деловодството на Комисията на адрес (посочен е адресът).

Лице за контакт госпожа Красимира Манолова.”

Аз ви предлагам да дадем един  срок от седем работни дни, 

някъде до следващата сряда, да се изпратят тези оферти, за да може 

да бъдат прегледани и да може на следващо заседание на Комисията 

да се обсъди. Да имат време всички да работят нормално.

Както знаете, текстът на писмото е в днешната мрежа и ако 

сте съгласни с него и с моето предложение срокът за офертите да 

бъде до 29 януари, с това ще се изчерпи моят доклад.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Имате  ли  коментари 

или различни виждания? Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Критерият на оценките „най-малка цена” 

ли е?

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предполагам, че ще бъде така. Не 

е  процедура по обществена поръчка,  а  просто с цел откритост на 

избор на различни кандидати не се предвижда да минава някакви 

прагове.  Така  че,  доколкото  разбирам,  това  е  писмо,  което  да  се 

изпрати  до  различни  преводачески  агенции,  за  да  можем  да 

определим с кого да работим. При положение че се сключи договор 
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с една агенция, нищо не ни пречи, ако не ни харесва тази агенция, да 

сключим договор с друга. Това е идеята, доколкото схващам аз.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Идеята е съвсем друга. Агенцията може 

да извършва всякакъв вид преводачески дейности, въпросът е какви 

са  преводачите  на  тази  агенция  и  какъв  е  капацитетът  на 

преводачите. Защото едно е да е завършил нещичко, пък друго е да 

има едни други качества за превеждане. И тъй като не знаем кой 

какъв е там, нищо че фирмата се занимава с това, да си приложат 

така както се регистрират в Министерството на външните работи с 

документите на преводачите си, да си напишат на един лист каква 

квалификация  имат  преводачите  им.  Това  представлява  или 

едноличен търговец, или някакво си ООД, или не знам какво си, в 

един списък, в който е изредил преводачи, които превеждат от един 

език на друг.

Мисълта  ми  е,  не  фирмата  превежда,  а  преводачи  към 

въпросната  фирма  превеждат.  Така  както  се  и  регистрират  в 

Министерството на външните работи със съответните тапии.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  мисля,  че  споделих 

очакванията си към процеса, а именно че вследствие на това писмо 

ще се получат оферти от различни преводачески агенции и вече ще 

имаме възможност да преценяваме коя какво може да свърши, какъв 

опит  има  и  т.н.  Това  е  процес,  който  обаче  е  на  втората  стъпка, 

първата стъпка е да заявим ние желание да изберем преводаческа 

агенция. Това може да стане с подобно писмо. Мисля, че и колегата 

Чаушев говори за същото, но вече на втори етап, тоест след като 

имаме няколко агенции, които са заявили намерение да работят с 

ЦИК, тогава вече може да се направи подбор, може би не само по 

най-ниската  цена,  но  и  по  това  какви  преводачи  имат  те.  Така 

разбирам аз изказването на колегата Чаушев.

Беше ми разпределено да докладвам докладната записка – аз 

сторих това нещо, докладвах и проекта на писмо. Това, което трябва 
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да решим ние, е, първо, дали ще се изпраща това писмо, и второ, 

дали в този вид. По първия въпрос - дали ще се изпраща писмо, вече 

имаме  решение,  тъй  като  затова  се  докладва  писмото.  По  втория 

въпрос – дали това да бъде текстът на писмото, трябва да разискваме 

тук и мисля, че го направихме.

ГЕРГАНА МАРИНОВА:  Аз  мисля,  че  в  предложението  на 

господин Чаушев има резон и мисля,  че то може да бъде прието, 

като  се  добави  просто  едно  изречение  към  писмото,  което  е 

подготвено от нашата администрация, в което изречение помолим 

фирмите,  които  отговорят  на  него,  да  ни  представят  имената  на 

преводачите,  с  които  биха  работили  за  ЦИК,  ако  бъде  сключен 

договор с тях, както и дипломите им, удостоверяващи владеенето на 

съответния език.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожа Маринова много добре схваща 

къде  е  проблемът.  Има  един  списък,  в  който  фирмата,  когато  се 

регистрира в Министерството  на външните работи,  казва:  от този 

език  тези  хора  ще  ви  превеждат.  И  прилага  доказателства  за 

квалификацията  на  тези  хора,  които  ще  превеждат  от  името  на 

фирмата.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте  предложението 

на  госпожа  Маринова  в  допълнение  на  това  на  господин 

Бояджийски.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Може ли да  допълня?  Да изискаме 

информация и за опита им. Защото той може да е с опит в превод на 

художествена  литература.  В  наш  интерес  е  преводите  да  бъдат 

точни.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Други  допълнения, 

освен това на госпожа Сидерова?

Който е съгласен с предложението на господин Бояджийски, 

с допълнението на госпожа Маринова и това на госпожа Сидерова, 

моля да гласува.
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Гласували 11 члена на ЦИК: за – 11, против – няма.

Имаме решение.

Госпожо Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Едно уточнение. Така както виждам, 

към докладната е приложен проект на писмо, което е предвидено да 

се  подпише  от  главния  секретар  на  администрацията,  а 

предложението на господин Бояджийски е да не бъде прието това 

предложение  ли  или  имплицитно  счита,  че  сме  приели  и 

упълномощаване?

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Уважаеми  колеги,  аз  на  първо 

място  искам  да  заявя,  че  това  не  е  предложение  на  господин 

Бояджийски. Господин Бояджийски, както всеки друг от нас, който е 

имал случай да докладва докладни записки от госпожа Богданова, се 

явява една трансмисия, един посредник между главния секретар на 

администрацията и Комисията. Мисля, че главният секретар е този, 

който трябва да докладва тези записки тук и да дава обяснения защо 

един текст е написан така или пък иначе.

По текста  на  писмото,  въпреки предишната  добавка,  която 

гласувахме  и  с  която  се  съгласихме,  лично  се  надявам  главният 

секретар или пък главният юрисконсулт в администрацията на ЦИК 

да  вземат копие от протокола и оттам да видят какво решение е 

взела ЦИК по тяхното писмо и какво е добавила. Ако някой колега 

има забележки към него, мисля, че това може да се реши сега на това 

заседание. Така че, ако колега Солакова, Вие считате, че не трябва 

да е Лилия Богданова, това трябва да се реши от всички нас, които 

сме в момента. Моето лично становище като член на Комисията е, че 

няма никакво значение дали ще е Лилия Богданова или ще бъдат 

председателят  и  секретарят  на  Комисията.  По-скоро  Лилия 

Богданова,  доколкото  сме  възложили  на  нея  да  организира  тази 

процедура съгласно предходното ни решение от 16 януари.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Независимо че колегата Бояджийски 

счита, че е все едно и няма никакво значение кой ще подписва от 

името  на  Централната  избирателна  комисия,  за  мен  не  е  така.  И 

затова  правя  формално  предложение  да  упълномощим  главния 

секретар да изпрати такова писмо.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля 

да гласува.

Гласували 11 члена на ЦИК: за – 9, против – 2.

Заповядайте, господин Бояджийски.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Тъй като имах думата за доклад, 

ви  предлагам  да  ви  запозная  и  със  срещата,  която  с  колегата 

Караджов  имахме  сутринта  с  Информационното  бюро  на 

Европейски парламент господин Бойко Благоев и която точка беше 

предложена  за  включване  в  днешния  дневен  ред  в  началото  на 

заседанието.

На  първо  място,  колеги,  относно  проекта  за  хронограма, 

който  дискутирахме,  има  предложение  да  подберем  по-важните 

срокове за гражданите и да ги изпратим на Информационното бюро 

и  съвместно  с  тях  да  излезем с  прессъобщение  за  тези  по-важни 

срокове и то да бъде преведено, ако мога така да се изразя, на по-

разбираем език, а не строгия език на закона, който сме използвали в 

тази хронограма, която току-що приехме.

На следващо място, относно преводите на текстовете, те не се 

ангажират  с  това  да  дадат  официален  превод  на  проектите  за 

декларация  и  заявления  от  чуждестранните  граждани,  които  ще 

гласуват на изборите в България, нито на друг текст от Комисията, 

тъй  като  нещата  са  се  оказали  по-сложни,  отколкото  са  били 

мислени в самото начало, а именно с това кой носи отговорност за 

преводите и наличието на преводачески агенции, към които да се 
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обърнем.  Поради което след като подберем такава агенция,  ще се 

обърнем към нея да преведе тези текстове.

На трето място, относно интернет страницата ни, стана ясно, 

че  Информационното бюро има специализирана  интернет страница 

за  европейските избори, която се казва „Евроизбори  2014 EU”. До 

нея може да  се  стигне чрез  главния й сайт,  така  че  предлагат  да 

сложим връзка и към тази страница, за да се информират по-бързо 

хората  за  основните  неща.  На  нея  има  доста  специализирана 

информация  относно  това  какво  е  институцията  Европейски 

парламент, как работи и т.н.

Също  така  предложиха  при  желание  да  вземем  оттам 

материалите, които са изложили за медиите и за гражданите, и част 

от тях или всички да ги сложим на нашия сайт, там  където намерим 

за уместно.

На  следващо  място,  във  връзка  с  това,  че  Централната 

избирателна  комисия  и  Информационното  бюро  имат  фейсбук 

профили  и  туитър  профили,  да  дадем  данни  за  лицето,  което 

поддържа  нашия  фейсбук  профил,  за  да  могат  двамата 

администратори  на  тези  профили,  съответно  администраторът  на 

профила  на  ЦИК  и  администраторът  на  профила  на  Европейски 

парламент,  да  си  обменят  техническа  информация  и  да  си 

сътрудничим  и  в  тези  две  социални  мрежи,  като  споделяме 

информация за различни наши решения, действия и т.н., съответно 

те пък споделят от тяхна страна друга информация.

На следващо място, предстоящи са три събития.  На 6 и 22 

февруари планират да имат среща с медиите и събития, на които да 

представят  своите  виждания  и  информация  за  Европейския 

парламент и ще ни поканят своевременно. Също така на 20 и 21 март 

2014  г.  организират  среща  с  Асоциацията  на  комуникационните 

експерти на общините, която ще се проведе в София. Ще ни поканят 

да участваме на тази среща и да дадем информация за изборите, като 
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смятат,  че  могат  да  организират  и  присъствието  на  секретари  на 

общини.

Това е горе-долу предметът на срещата и това е моят доклад. 

По повдигнатите въпроси ви предлагам да помислим и на следващо 

заседание  вече  да  се  вземат  съответни  решения,  както  ви  казах, 

отнасящи се до това кой се занимава с фейсбук профила на ЦИК, 

какви материали да се сложат на сайта на ЦИК, връзката към другия 

сайт  и,  разбира  се,  преводите  на  съответните  информационни 

материали.

Това е моят доклад. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Благодаря  Ви.  Това 

беше за сведение на този етап.

Госпожо Солакова, точка 8. Заповядайте.

Точка  8.  Докладна  записка  от  Л.  Богданова  относно 

определяне на дисциплинарен съвет в администрацията на ЦИК- вх. 

№ 29/13.01.14 година.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  за  сведение  ви  докладвам 

една  докладна записка от  главния секретар на  администрацията на 

ЦИК с № 29 от 13 януари  2014 г. Става въпрос за определяне на 

дисциплинарен  съвет.  Докладната  е  публикувана  в  папка 

„Заседания”  с  днешна  дата.  Приложена  е  заповед  № 2-ОА от  10 

януари 2014 г. за определяне на дисциплинарен съвет. Сигурно сте 

видели състава.

Това е за сведение.

Точка  11. Докладна  записка   от  Л.  Богданова  относно 

осигуряване  на  телефонни  постове  за  помещение  №  72  –  вх. 

№ 41/16.01.14 г.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви докладна записка с вх. 

№ 41 от 16 януари  2014 г. относно осигуряване на два вътрешни 

60



телефонни  поста,  два  броя  телефонни  апарати  и  изработване  на 

врата  за  гардеробна  ниша  в  помещение   № 72  на  етаж мецанин, 

който  номер  е  всъщност  стаята,  която  е  с  работни  места  за 

администрацията. Приложено е проектописмо до  главния секретар 

на Народното събрание в този смисъл.

Предлагам  да  одобрим  направеното  предложение,  както  и 

проекта на писмо.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Имате проект за писмо. Става въпрос за два вътрешни телефонни 

поста  -  по  споразумението  ни.  Имате  ли  коментари  по  текста  на 

писмото, както и по решението да бъде изпратено?

Ако  сте  се  запознали  с  документите,  да  ги  подложа  на 

гласуване.

Който е  съгласен  да  вземем решение,  с  което да  изпратим 

писмо до  главния секретар на  Народното събрание с предложения 

текст към докладна № 41, моля да гласува.

Гласували 11 члена на ЦИК: за – 11, против – няма.

Имаме решение да се изпрати писмото с  предложения към 

докладната текст.

Госпожо Солакова, заповядайте по следващата точка.

Точка  10.  Докладна  записка   от  Л.  Богданова  относно 

създаване  на  електронна  пощенска  кутия  за  нуждите  на  главния 

юрисконсулт на ЦИК- вх. № 40/16.01.14 г.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладна записка отново от  главния 

секретар с вх. № 40 за осигуряване на електронна пощенска кутия на 

главния  юрисконсулт  Николай  Желязков  с  приложен  проект  на 

писмо до изпълнителния директор на „Информационно обслужване” 

АД господин Николай Недялков.

Предлагам да одобрим направеното предложение, така както 

е в докладната записка, и проекта на писмо.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Възражения? Това е по 

договора, който имаме с „Информационно обслужване”.

Ако няма, който е съгласен да бъде изпратено писмото към 

докладна № 40, моля да гласува.

Гласували 11 члена на ЦИК: за – 11, против – няма.

Имаме решение да се изпрати писмото към докладната.

Точка  14.  Докладна  записка  от  Л.  Богданова  относно 

определяне на служители от администрацията на ЦИК, отговорни за 

попълване на отчетния доклад за състоянието на администрацията – 

вх. № 47/17.01.14 г.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващата докладна е с № 47 от 17 

януари 2014 г. В докладната се предлага определяне на служители от 

администрацията  на  ЦИК,  отговорни  за  попълване  на  отчетния 

доклад  за  състоянието  на  администрацията.  Това  е  в  отговор  на 

писмо от  администрацията на  Министерския съвет с вх. № 1172 от 

22 ноември 2013 г. за изработване на отчет-доклад за състоянието на 

администрацията,  включително и  на  Централната  избирателна 

комисия като първостепенен разпоредител с бюджет.

Госпожа  Богданова  предлага  да  определим  госпожа 

Красимира  Манолова  и  господин  Ивайло  Цонковски  –  главни 

експерти в администрацията на ЦИК, които да попълнят съгласно 

указанията  този  отчетен  доклад.  Указанията  са  дадени  и  като 

приложение към писмото, което пък е приложение към докладната 

записка.

Предлагам да одобрим направеното предложение.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: И след като попълнят 

тази информация, да ни я докладват преди да я изпратят.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 11 члена на ЦИК: за – 11, против – няма.

Имаме решение за възлагане.
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Продължаваме със следващата точка.

Точка 9.  Докладна записка  от Л. Богданова –  във връзка с 

прилагане  на  вътрешните  правила  за  работната  заплата  в 

администрацията на ЦИК – вх. № 39/16.01.14 г.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Следващата  точка  е  докладна 

записка с вх. № 39 от 16 януари 2014 г. във връзка с прилагането на 

Наредбата  за  заплатите  на  служителите  в  държавната 

администрация, както и на Вътрешните правила за работната заплата 

в администрацията на ЦИК.

Колеги,  тъй  като  докладната  записка  беше  изпратена  по 

електронната  поща  на  членовете  на  Работна  група  1.7.,  до  този 

момент  не  сме  провели  заседание  поради  това  че  счетох,  че  е 

нецелесъобразно само по тази точка да се събираме и ако има друга 

работна  група,  да  се  съчетае  и  да  се  включи  в  дневния  ред  на 

заседанието на съответната група и този въпрос и Работна група 1.7. 

да се присъедини.

Предложението на госпожа Богданова изисква, разбира се, и 

нейно участие, ако решим да обсъдим на днешното заседание този 

въпрос.  Условията  и  редът  за  определяне  на  допълнителни 

възнаграждения са уредени в Наредбата за заплатите на служителите 

в  държавната  администрация.  Съгласно  чл.  19  „Допълнителни 

възнаграждения”,  част  от  структурата  е  и  допълнително 

възнаграждение  за  постигнати  резултати,  в  който  смисъл  е  и 

докладната записка.  Цялата процедура е уредена в тази наредба в 

глава ІV „Допълнителни възнаграждения”, в чл. 24 и 25.

Колеги,  допълнителни  възнаграждения  за  постигнати 

резултати  се  определят  за  точно  и  в  срок  изпълнени  поставени 

задачи  в администрацията.  Такива възнаграждения може да бъдат 

изплащани четири пъти годишно – през април, юли и октомври за 

текущата година и през януари за предходната година. Докладната 
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записка  на  главния  секретар  е  за  изплащане  на  допълнително 

възнаграждение  за  постигнати  резултати,  за  качествено  и  срочно 

изпълнение на поставени задачи на служители в администрацията за 

предходната година в последния отчетен период.

Съгласно  и  наредбата,  и  вътрешните  правила  разходите  за 

допълнителни възнаграждения могат да бъдат в размер не повече от 

30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни 

осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджет. 

Има и още един лимит, който трябва да се вземе под внимание – 

това е размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати 

резултати  за  отделен  служител  не  може  да  бъде  за  една  година 

повече  от  80  на  сто  от  начислените  му  за  съответната  година 

основни заплати.

Предполагам,  че  сте  се  запознали,  тъй  като  докладната 

записка е публикувана във вътрешната мрежа, в папка „Заседания” с 

днешна дата. Предложението на госпожа Богданова е за всички тези 

задачи,  които  са  възложени  на  служители  от  администрацията, 

посочени конкретно в докладната записка, Централната избирателна 

комисия да приеме решение за изплащане на този вид допълнително 

възнаграждение. След като се приеме това решение, тя ще изготви 

проекти  на  конкретни  разчети  за  определяне  на  суми  за 

допълнителни възнаграждения.

Но,  пак  казвам,  ако днес  ще разглеждаме и  ще обсъждаме 

този въпрос, може би е добре да поканим госпожа Богданова. Към 

докладната записка, тъй като има и една справка, тя е извадила и ми 

предостави извадка от доклад за състоянието на администрацията от 

2012 г.  на Министерския  съвет,  откъдето,  разбира  се,  може да  се 

направят  съответни  изводи  за  размерите  на  възнаграждение  в 

централната  администрация.  Би  могла  да  отговори  и  на  други 

въпроси  госпожа  Богданова,  както  и  да  домотивира  своето 

направено предложение. В разговор тя посочи, че може би дори ще 
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се наложи изменение във Вътрешните правила за работната заплата, 

дотолкова  доколкото  в  изпълнението  на  задачи  в  кратък  срок  е 

включен  и  главният  юрисконсулт,  който  при  изпълнение  на 

Вътрешните  правила  на  Централната  избирателна  комисия  не  би 

могъл  да  участва  в  разпределението  на  тези  допълнителни 

възнаграждения,  а  той  е  изпълнил  доста  конкретни  задачи 

качествено и в срок.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз доколкото разбрах, в 

началото започнахте с това, че Работна група 1.7. е добре да обсъди 

това предложение.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: На този етап е само този въпрос и ако 

има  друга  работна  група,  можем да  се  присъединим към другата 

работна група.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Предлагам  ви  да 

прецените  дали  ще  се  присъедините  или  самостоятелно  ще  се 

съберете, да извикате госпожа Богданова да ви представи това, което 

има да представя, и да го докладвате, когато имате готовност като 

решение на групата. Аз поне не мисля, че сега имаме готовност да го 

обсъждаме.  Остава Вие да го включите в дневен ред за следващо 

заседание.

Госпожо Маринова, заповядайте.

Точка 13.  Имейл от „Практически решения” – предложение 

за закупуване на наръчници за трудово законодателство.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги,  с  вх.  № 46  от  17  януари 

2014 г. сме получили имейл, с който ни предлагат да закупим два 

справочника  по  трудово  право.  Предвид  наличните  „Апис”  и 

„Сиела”, мисля, че това не е необходимо, затова ви го докладвам за 

сведение.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: За нуждите на работата 

на ЦИК тези справочници не са нужни. Ако някой проявява интерес, 
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може да се информира от канцеларията. Или ако  администрацията 

прецени,  че  са  й  необходими,  да  ни  направи  предложение да  ги 

закупим за нейните нужди.

Има ли други доклади? Ако няма, предлагам ви  следващото 

ни  заседание да  е  в  понеделник,  27  януари,  от  14,30  ч.  Аз  ще 

отсъствам  следващата  седмица,  така  че  упълномощавам  госпожа 

Сидерова да води заседанието, а с оглед нейния ангажимент за 29-и, 

ще  упълномощя  госпожа  Елена  Маркова,  в  случай  че  госпожа 

Сидерова не може да поеме воденето на заседанието.

Закривам днешното заседание. Следващото е на 27 януари от 

14,30 ч.

Приятна почивка!

(Закрито в 10,05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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